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Bericht van de CEO

In de eerste helft van 2020 hebben 
zich twee belangrijke gebeurtenissen 
voorgedaan die elk hun stempel op de 
geschiedenis zullen drukken. Het virus 
dat COVID-19 veroorzaakt heeft de 
manier waarop we zaken doen en ons 
leven leiden fundamenteel veranderd. 
De moord op George Floyd door 
politieagenten uit Minneapolis,  
in de stad waar Tennant Company sinds 
onze oprichting is gevestigd, heeft 
een angstige reactie ontketend van 
gemeenschappen die al te lang geen 
gerechtigheid meer kennen, en heeft 
wereldwijd protesten ontketend.

CEO BERICHT

Dit duurzaamheidsverslag (CSR) van 2019 richt zich op 
de maanden voordat deze episodes deel uitmaakten 
van onze wereldwijde ervaring, maar ik zou nalatig zijn 
als ik deze historische momenten niet zou erkennen. 
Een van de kernwaarden van Tennant Company 
is rentmeesterschap, en als goede rentmeesters 
respecteren en waarderen we onze gemeenschap - in 
het bedrijf en in de steden en wijken waar we wonen 
en werken. Onze focus op rentmeesterschap geeft ook 
vorm aan hoe we de gebeurtenissen die we dit jaar 
hebben meegemaakt en de onontkoombare manieren 
waarop een wereldwijde pandemie en een diep 
verdeelde, onrechtvaardige samenleving met elkaar 
verweven zijn, proberen te begrijpen.

Als maatschappij hebben we veel werk te doen en 
Tennant Company wil deel uitmaken van de oplossing. 
Onze werknemers hebben het voortouw genomen 
door op opmerkelijke wijze te reageren op zowel de 
pandemie als de onrust in onze gemeenschappen. 
De Tennant Foundation heeft ook haar focus op de 
ondersteuning van onze wijken vergroot en zoekt naar 
manieren om te werken aan sociale rechtvaardigheid. 
Ten slotte zijn ons leiderschap en onze Raad van 
Bestuur betrokken bij belangrijke discussies over de 
manier waarop we moeten handelen naar onze waarden 
van rentmeesterschap en inclusiviteit in het bedrijf en in 
de wereld. Volgend jaar zullen we deze verder uitdiepen 
in het kader van MVO 2020.

Vervolg > 
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CEO BERICHT

Ik ben trots en dankbaar 
voor de manier waarop 
onze teams de afgelopen 
maanden hebben gereageerd 
op moeilijke gebeurtenissen 
in de wereld. 
Terugkijkend op 2019, dat we in deze pagina’s uitvoerig 
zullen bespreken, had Tennant Company een actief 
jaar dat begon met de overname van Gaomei Cleaning 
Equipment Company in Hefei, China. Deze overname 
heeft bijgedragen aan de verdere versterking van onze 
marktpositie in China door een ander sterk merk toe te 
voegen aan de wereldwijde portefeuille van Tennant. 

Met behulp van de leidende principes die we in 2018 
hebben geïntroduceerd, heeft de Tennantgemeenschap 
onder leiding van ons team Duurzaam Ondernemen 
vooruitgang geboekt op het gebied van corporate 
sustainability. Samen:

 � hebben we de geavanceerde energieoplossingen 
verder ontwikkeld en de elektrificatie-
inspanningen in alle merken en regio’s  
opgevoerd met de introductie van producten die 
worden aangedreven door lithium-ion-accu’s en 
waterstof-brandstofcellen.

 � behaalden we leiderschapsniveau (A-) score  
voor het derde achtereenvolgende jaar in het kader 
van het CDP Klimaatveranderingsprogramma.

 � begonnen we met het creëren van een 
gastvrije omgeving op ons nieuwe hoofdkantoor 
in Eden Prairie, MN, waar we samen met een 
meubelmakelaar 1.000 werkplekken hebben 
‘herplaatst’ die we met het pand hebben aangeschaft 
in plaats van acht halve ladingen kantoormeubilair 
naar de vuilnisbelt te sturen.

 � hebben we onze focus op veiligheidsverbeteringen 
behouden in de verkoop- en serviceactiviteiten.  
Deze teams werken slimmer, terwijl ze onze  
klanten een hoog serviceniveau bieden. Zij hebben 
het aantal veiligheidsincidenten vanaf 2018 met  
30% verminderd.

 � hebben we meer vrijwilligerswerk gedaan in onze 
gemeenschappen. Als voorbeeld, ons team in Holland, 
Michigan, heeft in 2019 185% meer vrijwilligerswerk 
gedaan in hun gemeenschap dan in enig ander 
jaar, mede door de inzet van het Helping Hands 
organisatieteam. Elke werknemer in de faciliteit had de 
mogelijkheid om terug te geven aan hun gemeenschap 
dankzij de inspanningen van het lokale leiderschap.

 � hebben we toekomstig talent bevordert door 
middel van onze stage- en Junior Achievement 
vrijwilligersprogramma’s. Het is goed voor Tennant 
en onze gemeenschap om meer jonge mensen te 
interesseren voor productie en engineering. 

Ik ben ook blij te kunnen melden dat we in 2019 het 
Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) 
hebben ondertekend. Nu ons bedrijf zich wereldwijd blijft 
uitbreiden, begrijpen wij hoe belangrijk het is om onze 
betrokkenheid bij de tien principes van het UNGC op het 
gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie 
te tonen. Dit verslag is ook onze eerste jaarlijkse 
mededeling over de voortgang, en daarin beschrijven we 
de vooruitgang die we hebben geboekt met de principes 
in onze dagelijkse werkzaamheden, cultuur en planning. 

Over het geheel genomen was 2019 een jaar van grote 
vooruitgang voor Tennant Company. Ik nodig u uit om de 
details op de volgende pagina’s te verkennen. 

In 2020 viert Tennant Company haar 150-jarig bestaan. 
Ondanks de omstandigheden die door de COVID-19-
pandemie zijn ontstaan, belooft 2020 opnieuw een jaar 
van actie en prestatie te worden. Anderhalve eeuw 
geleden was Tennant Company een kleine zagerij aan 
de oevers van de Mississippi. Het talent, de energie en 
de visie van mijn collega’s uit het verleden en het heden 
hebben ons naar onze huidige positie als internationaal 
bekende en gerespecteerde fabrikant van hoogwaardige 
apparatuur gedreven. Ik ben enthousiast om te zien wat de 
toekomstige Tennant Company zal worden. 

Dank u voor uw voortdurende steun aan deze  
grote onderneming.

Chris Killingstad, President en CEO
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In 1870 richtte George H. Tennant 
een klein houtbewerkingsbedrijf 
op aan de oevers van de 
Mississippi in Minnesota.
Het maken van houten vloerproducten 
heeft zich ontwikkeld tot het leveren van 
houtverzorging, en uiteindelijk het produceren 
van vloerreinigingsapparatuur. Vandaag de dag 
staat Tennant Company wereldwijd bekend om 
onze innovatieve, hoogwaardige en betrouwbare 
apparatuur voor vloerreiniging.

Vanaf het begin heeft Tennant Company zich 
gericht op het oplossen van problemen van klanten 
door gebruik te maken van nieuwe ideeën. Omdat 
bedrijven hun rol in de zorg voor het milieu in hun 
gemeenschap hebben erkend, heeft Tennant ook 
technologieën ontwikkeld om duurzamer te reinigen. 

Tennant Company streeft ernaar onze klanten 
in staat te stellen een schonere, veiliger en 
gezondere wereld te creëren, met behulp van 
hoogwaardige oplossingen die afval verminderen, 
kosten verlagen, veiligheid verbeteren en overige 
duurzaamheidsdoelstellingen mogelijk maken.

SAMENVATTING VAN TENNANT COMPANY
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ONZE MERKEN 

Onze merkenfamilie helpt bij het creëren van gezonde, veilige en aantrekkelijke 
omgevingen voor mensen en plaatsen waar onze klanten zorg voor dragen.

ONZE 
PRODUCTCATEGORIEËN 

 � Schrobmachines
 � Veegmachines
 � Veegschrobmachines
 � Tapijtreinigingsmachines
 � Vloerpolijsters 
 � Stofzuigers
 � Hogedrukreinigers
 � Hulpmiddelen 
 � Service
 � Deklagen
 � Tweedehands machines
 � Onderdelen
 � Leasing
 � Specialistische 

reinigingsapparatuur

ONZE MARKTEN 

 � Schoonmaakbedrijven 
 � Productie
 � Opslag en logistiek 
 � Detailhandel
 � Onderwijs
 � Gezondheidszorg
 � Luchtvaart en transport
 � Mijnbouw
 � Automobielsector
 � Overheden
 � Voedsel- en drankenindustrie
 � Horeca

ONZE ERKENNING 

Tennant Company ontvangt 
prijzen en erkenning, die een 
bevestiging zijn voor het werk dat 
wij doen om onze visie voor een 
schonere, veiligere en gezondere 
wereld te behalen.

2019 Good Design Award  
voor de T7AMR
Georganiseerd door het Chicago 

Athenaeum Museum of Architecture  

and Design samen met Metropolitan Arts 

Press Ltd.

SAMENVATTING VAN TENNANT COMPANY
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Wereldwijde voetafdruk
Tennant Company verkoopt zijn producten rechtstreeks in 15 landen, en via distributeurs in ruim 
80 landen. Het bedrijf bedient klanten in de volgende gebieden via drie geografisch afgestemde 
bedrijfsunits: Noord- en Latijns-Amerika; EMEA, bestaande uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika;  
en APAC, de regio Azië-Stille Oceaan.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, VS

INTERNATIONAAL  
HOOFDKANTOOR
PRODUCTIE: 
TENNANT

HOLLAND 
MICHIGAN, VS

PRODUCTIE:
TENNANT & 
NOBLES

CHICAGO, ILLINOIS, VS

FLOROCK COATINGS

AGUASCALIENTES, 
MEXICO

VERKOOP EN SERVICE

LOUISVILLE KENTUCKY, VS

DISTRIBUTIECENTRUM EN 
BORSTELPRODUCTIE

SAMENVATTING VAN TENNANT COMPANY

LIMEIRA, 
BRAZILIË

PRODUCTIE:
ALFA & TENNANT
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UDEN,  
NEDERLAND

DISTRIBUTIECENTRA EN
PRODUCTIE: TENNANT

ANTWERPEN, 
BELGIË

HOOFDKANTOOR 
EMEA

VENETIË,  
ITALIË

IPC GLOBAL
PRODUCTIE:  
IPC EN VLX

SYDNEY, 
AUSTRALIË

HOOFDKANTOOR  
VERKOOP EN  
SERVICE AUSTRALIË

SHANGHAI,  
CHINA

HOOFDKANTOOR  
APAC PRODUCTIE: 
TENNANT EN GAOMEI

YOKOHAMA,  
JAPAN

HOOFDKANTOOR  
VERKOOP EN 
DIENSTVERLENING  
JAPAN

SAMENVATTING VAN TENNANT COMPANY

MEDEWERKERS PER REGIOMEDEWERKERS WERELDWIJD*

*per 31 december 2019

NOORD- EN 
LATIJNS-AMERIKA

2.357
EMEA

1.582
APAC

5904.529
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De Gaomei Cleaning 
Equipment Company treedt 
toe tot Tennant Company
Tennant Company breidt haar aanwezigheid in de Aziatische-Pacifische 
regio uit met de overname van het in China gevestigde bedrijf. 

SAMENVATTING VAN TENNANT COMPANY
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Gaomei Cleaning Equipment Company, Ltd., is een gerenommeerde 
fabrikant van professionele reinigingsapparatuur die gespecialiseerd 
is in kleine tot middelgrote reinigingsapparatuur voor de commerciële 
en industriële markt. Het bedrijf is opgericht in 1997 en verkoopt 
wereldwijd apparatuur, met een focus op Azië en het thuisland China.

Tennant Company voltooide de overname van Gaomei in januari 
2019, waardoor de lokale Chinese productieafdruk van Tennant 
werd uitgebreid, waardoor extra schaalgrootte werd geboden om te 
concurreren en de winstgevendheid werd verbeterd. Gaomei voegt 
ook een ander sterk merk toe aan de wereldwijde merkenportefeuille 
van Tennant na de overname van de in Europa gevestigde IPC-groep 
door Tennant in 2017.

“Onze overname van Gaomei zal Tennant helpen onze marktpositie in 
China verder te versterken door middel van een zeer complementaire 
productportefeuille en een gedifferentieerde go-to-market strategie. 
We zijn enthousiast over ons gezamenlijke potentieel in deze 
strategisch belangrijke markt. We kijken ernaar uit om voort te 
bouwen op de 21-jarige erfenis die Gaomei heeft opgebouwd als een 
erkende leider in de Chinese markt,” aldus Pat Schottler, Tennant 
Company Vice President, Asia Pacific (APAC).

De overname van Gaomei betekent voor Tennant Company een 
nieuwe stap in de richting van wereldwijde diversificatie. Het bedrijf 
zal zich blijven richten op het bouwen van het merk Gaomei, het 
bevorderen van de innovatieve productportfolio en het vergroten van 
de aanwezigheid op de markt.

We zijn enthousiast 
over ons 
gecombineerde 
potentieel en kijken 
ernaar uit om voort 
te bouwen op de 
21-jarige erfenis 
die Gaomei heeft 
gevestigd als een 
erkende leider in de  
Chinese markt.

SAMENVATTING VAN TENNANT COMPANY
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Ons verslag voor 2019 bouwt voort 
op de initiatieven en de inhoud  
van het verslag van vorige jaren. 

OVER DIT VERSLAG

Het kernbedrijfsmodel, bestuur, beleid, de praktijken, klanten 
en belanghebbenden van Tennant Company zijn nauwelijks 
veranderd tussen 2018 en 2019. In januari 2019 nam Tennant 
Company echter Gaomei Cleaning Equipment Company 
over met de strategische bedoeling om onze wereldwijde 
diversificatie van de inkomsten voort te zetten en onze 
aanwezigheid in China uit te breiden. De Gaomei-producten 
zijn opgenomen in dit CSR van 2019, maar vanwege de 
ontkoppeling van de koolstofemissieverslaggeving van het 
Corporate Sustainability Report zijn de Gaomei-onderneming 
en de productemissies niet opgenomen in het  
onderdeel Koolstofemissies. 

Kwesties en prioriteiten rond belanghebbenden en ook 
onze materiaalproblemen en -mogelijkheden zijn niet 
ingrijpend veranderd sinds 2018. De workshops voor de 
beoordeling van belanghebbenden die plaatsvonden in 
2013 hielpen onze materiaalproblemen te identificeren. 
We betrekken en bevestigen regelmatig drie belangrijke 
materiaalproblemen: Broeikasgasemissies, afval en water, 
met onze drie belangrijkste groepen belanghebbenden: 
Medewerkers, klanten en investeerders. De 
materiaalproblemen helpen onze doelstellingen, doelen 
en statistieken voor onze vier aandachtsgebieden vorm te 
geven: Producten, broeikasgasemissies en energie, afval, 
en mensen en gemeenschappen. Daarnaast bleven  
de standaardonderdelen van de informatievoorziening  
dit jaar ongewijzigd. 

De rapportagegrens voor 2019 toont gematigde 
veranderingen ten opzichte van 2018, omdat IPC 
is opgenomen in de rapportage, waardoor onze 
voetafdruk in Europa, voornamelijk Italië, is uitgebreid. 
De CSR 2019 zal worden gepubliceerd voordat onze 
broeikasgasemissies van 2019 worden bevestigd en 
worden voorgelegd aan het Supply Chain Program 
van CDP. Als gevolg hiervan zult u merken dat de 
broeikasgasemissiegegevens van 2018 zijn. We hebben 
besloten om de broeikasgasemissiegegevens te 
ontkoppelen van het volledige duurzaamheidsverslag, 
zodat we het verslag dit jaar eerder voor onze 
belanghebbenden konden publiceren. De bedoeling 
is om dit format vanaf nu te gebruiken. Als u 
opmerkingen of zorgen hebt, neem dan contact op met 
SustainabilityReport@tennantco.com. 

Aanvullende details over onze betrokkenheid 
met belanghebbenden, materialiteitsanalyse en 
rapportagegrens zijn te vinden in de index. De Global 
Reporting Initiative-index, die wordt gebruikt om 
ervoor te zorgen dat we rapporteren over relevante 
en essentiële informatie ter ondersteuning van onze 
duurzaamheidsinitiatieven, is ook te vinden in de index. 

 

ESSENTIËLE KWESTIES AANDACHTSGEBIEDENBELANGHEBBENDEN

Medewerkers
Klanten

Investeerders

Broeikasgasemissies
Afval
Water

Producten
Broeikasgasemissies en energie Afval

Mensen en Gemeenschappen
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OVER DIT VERSLAG

Een cross-
functioneel team 
van Tennant 
medewerkers heeft 
de eerste jaarlijkse 
Circularity19 
conferentie, 
georganiseerd 
door GreenBiz, 
bijgewoond in 
Minneapolis, MN.

Circulaire economie
Sinds de industriële revolutie is onze moderne economie afhankelijk van de omzetting van natuurlijke hulpbronnen in 
producten. Vandaag de dag zijn fossiele brandstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen nog steeds de drijvende krachten 
achter de economische groei. Dit lineaire model van “take-make-waste” heeft echter een uitgebreide waardeketen en 
bijbehorende afvalstromen met enorme milieueffecten tot gevolg. Recentelijk is het concept van de circulaire economie 
ontstaan om de manier waarop we middelen gebruiken en onze producten ontwerpen fundamenteel te veranderen. 

Een circulaire economie is gebaseerd op de principes van het uitontwerpen van afval en vervuiling, het in gebruik houden 
van producten en materialen en het regenereren van natuurlijke systemen. Aangezien Tennant Company producten in 
eigen beheer ontwerpt en produceert, hebben we deze principes als leidraad genomen voor de ontwikkeling van onze 
toekomstige producten en processen. In feite zijn we al stevig geworteld in het in gebruik houden van producten met 
ons RECON™-programma, waarbij we producten terugnemen van klanten, deze opnieuw conditioneren en vervolgens 
doorverkopen aan klanten die op zoek zijn naar een kwalitatief hoogwaardig product tegen een lagere prijs. 

Tennant Company is ook lid van de Minnesota Sustainable Growth Coalition (SGC), een door het bedrijfsleven 
geleid samenwerkingsverband dat zich richt op het bevorderen van de volgende grens van duurzaam ondernemen 
en de circulaire economie. De aangesloten bedrijven werken samen en delen hun expertise binnen drie primaire 
aandachtsgebieden: schone energie, water en materialen. Hoewel we ons voor alle drie inzetten, heeft Tennant 
Company zich aangesloten bij het Materials-team om een circulaire economie te bevorderen door zich te richten 
op deze belangrijke gebieden: ontwerp voor circulariteit, hergebruik of herbestemming, recycling en regeneratie. 
Onze betrokkenheid bij het SGC zal niet alleen betekenisvolle, positieve gevolgen hebben voor onze bredere 
gemeenschappen en partnerbedrijven, maar zal ons ook helpen om sneller de weg naar een duurzamere 
onderneming in te slaan.

Van links naar rechts: Roy Rickaby- Design Quality Engineer, Rob van Rooij- EMEA Global 

Supply, Sarah Wolters- Product Management Specialist, Kate Powers- Senior Sustainability 

Specialist, Kurt Adelman- Senior Engineer, Abby Liubakka- Senior Product Stewardship 

Engineer, Matt Hetler- Senior Engineer.



14

Tennant heeft kwantitatieve en 
meetbare doelstellingen voor  
de lange termijn vastgesteld 
voor vier aandachtsgebieden.

HOOGTEPUNTEN VAN HET JAAR

PRODUCTEN BROEIKASGASEMISSIE/ENERGIE

AFVALMENSEN EN GEMEENSCHAPPEN
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meer 
dan  
3.500

185%
$ 462.000

99

12
750 woningen

CPD Score

30% 
reductie

2019 CSG-abonnementen leverden meer dan 
8.600 MWh elektriciteit op, wat overeenkomt met 
het jaarlijkse vermogen dat nodig is voor meer dan

Duurzaamheid targetmaatstaven behaald 
bij de lancering van nieuwe producten:

van de in 2019 
verkochte producten 
waren elektrisch

3e achtereenvolgende 
jaar van A-score met  
CPD Supply Chain 
programma, aangeduid  
als Leiderschapsniveau

minder veiligheidsincidenten 
en meer ernstige incidenten 
bij de verkoop en service van 
Tennant in Noord-Amerika

Gerecycleerde industriële materialen

Vrijwilligersuren:

Holland, MI verhoogde  
het aantal vrijwilligersuren

Gedoneerde fondsen:

4.500 
ton

HOOGTEPUNTEN VAN HET JAAR

A-

%

 $
 $

 $
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Tennant Company zet  
zich in voor het creëren  
en op de markt brengen van 
baanbrekende, duurzame 
schoonmaaktechnologieën.

Dankzij deze oplossingen kunnen klanten hun invloed op het milieu tijdens de 
gebruiksfase van het product aanzienlijk beperken en meehelpen aan het creëren 
van een schonere, veiligere en gezondere wereld. Met dit beproefde model zijn wij 
van plan de vernieuwingen uit te breiden naar oplossingen van wieg-tot-wieg, om 
verder reikende verbeteringen te realiseren op het gebied van duurzaamheid.

AANDACHTSGEBIED: PRODUCTEN
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DOELSTELLINGEN, STREEFWAARDEN  
EN VORDERINGEN PRODUCT 

Met de producten van Tennant Company kunnen onze 
klanten een aanzienlijke vermindering van hun impact 
op het milieu realiseren. Het reduceren van de impact 
op het milieu gedurende de jaren dat ze de apparatuur 
gebruiken, d.w.z. de “gebruiksfase”, is een belangrijk 
element van onze technologie- en productstrategieën. 
De jaarlijkse investering van ongeveer 3-4% van de 
omzet in Research & Development heeft geresulteerd 
in baanbrekende innovaties en aanbiedingen van Tenant 
zoals, robotica, ec-H2O NanoClean®, het Pro-Panel™, 
IRIS® en Smart-Fill™. 

Aangezien de energie- en waterefficiëntie een 
wereldwijde macro-trend blijft, worden de producten 
van Tennant Company ontworpen om deze middelen 
efficiënter te gebruiken. Een focus op elektrificatie, 
hoogtechnologische accu's en autonome reiniging 
zal efficiënte en weinig belastende oplossingen 
opleveren om de last voor onze klanten te 
verminderen. We plukken nu al de vruchten van de 
implementatie van een duurzaamheidsstrategie in 
elk nieuw productontwikkelingsproject, waardoor 
de ontwerpteams ambitieuzer kunnen zijn in hun 
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Voor 2019 hebben we de IPC- en Gaomei-producten 
opgenomen in onze CO2-emissierapportage en zijn 
we begonnen met het proces van het delen van 
strategieën voor de duurzaamheid van producten. De 
resultaten van deze inspanningen zullen in toekomstige 
duurzaamheidsverslagen worden gepubliceerd. 

ENERGIEBRONOVERGANG 

Tennant verkocht in 2019 minder machines met 
interne verbranding (IC) dan elektrisch aangedreven 
machines. IC-machines hebben echter nog steeds een 
aanzienlijke invloed op onze totale uitstoot van verkochte 
producten. Door ons te blijven richten op elektrificatie 
en het handhaven van de motornormen zal een 
neerwaartse trend in de toekomstige productuitstoot 
worden bevorderd en zullen we onze wetenschappelijk 
gebaseerde doelstelling, die erop gericht zijn de  
uitstoot van onze producten met 50% te verminderen, 
kunnen realiseren.

*Niet alle projecten waren gelanceerd op 31 december 2019

Tabel 1

KENGETALLEN STREEFWAARDEN PRODUCTDUURZAAMHEID

2019 2018 2017 2016 2015 2014 TOTAAL

Aantal voor verbetering van de milieu-impact 
geformuleerde doelstellingen

3 19 4 1 7 4 38

Aantal voor verbetering van de milieu-impact 
geformuleerde doelstellingen die ten tijde van 
productlancering waren gehaald

* 14* 4 1 6 4 29

AANDACHTSGEBIED: PRODUCTEN

Verkochte eenheden 
per energiebron

1% 
Interne 
verbranding

99% 
Elektrisch

Uitstoot per 
energiebron (mTCO2)

21% 
Interne 
verbranding

79% 
Elektrisch
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Tennant heeft een lange geschiedenis in 
het ontwerpen van innovatieve, duurzame 
producten. Hoe bent u van plan dit 
precedent te behouden en tegelijkertijd 
hoogwaardige, concurrerende producten 
op de markt te brengen? 

We hebben onlangs een eigen innovatieproces 
geïmplementeerd dat een zeer sterke pijplijn van nieuwe 
ideeën begint op te leveren. Dit geeft ons een tempo 
van hoogwaardige, zeer klantgerichte producten. In 
dit proces richten we ons op de behoeften van de 
klant, gecombineerd met het begrijpen en integreren 
van technologie en macro-trends. We kijken naar de 
behoeften van de klant ten opzichte van de trends. We 
maken gebruik van een mentaliteit van “snel falen met 
een lage investering”, wat resulteert in een constante 
stroom van ideeën van binnen en buiten de organisatie 

die we aan dit proces doorlichten. 

In de fase van het klantengebruik van onze 
producten wordt een groot deel van de 
milieueffecten van Tennant gegenereerd 
- voornamelijk door energiegebruik en 
watergebruik. Hoe ziet u de toekomstige 
ontwerpen van Tennant in het kader van 
energie- en waterbesparing? 

Energie- en waterbesparing zijn beide constante, 
doorlopende macrotrends en we zullen deze  
combineren met de behoeften van onze klanten om onze 
innovaties verder te ontwikkelen. We gaan geen  
innovatie doorvoeren die ons terugvoert  
of doet stagneren. 

AANDACHTSGEBIED: PRODUCTEN

Barb Balinski, Vice President Global Research & 

Development van Tennant Company, heeft gedurende 

haar hele carrière belangrijke functies bekleed op het gebied 

van engineering, productmanagement en geavanceerde 

technologieontwikkeling. Ze heeft een Bachelor of Science  

in Mechanical Engineering van de Universiteit van Minnesota. 

Uitvoerende functie:  
Barb Balinski, VP Global 
Research & Development 

Barb Balinski, Vice President van Global Research & Development, vertelt in deze 
executive feature over de indrukwekkende vooruitgang die het afgelopen jaar is 
geboekt op het gebied van productontwikkeling bij Tennant Company. 
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Tennant heeft onlangs met de T7 AMR 
de wereld van de robotica betreden. 
Hoe kan dit product klanten helpen hun 
ecologische voetafdruk te verkleinen?

Op de korte termijn gaat het om de efficiëntie van het 
schoonmaken, wat een efficiëntie van de middelen 
veroorzaakt. U maakt die plek slechts één keer schoon, 
in plaats van dat u geen goed patroon heeft en meerdere 
keren over dezelfde plek heen gaat. Er komt een reductie 
die simpelweg gebaseerd is op het niet zo inefficiënt laten 
draaien van machines. Op langere termijn biedt robotica 
ons nieuwe mogelijkheden om efficiënt gebruik te maken 
van hulpbronnen, vooral met behulp van data-analyse.

Diversiteit en inclusie staan de laatste 
tijd in de schijnwerpers als lenzen voor 
het creëren van betere producten en 
groeiende inkomsten. Hoe gebruikt u uw 
invloed als vrouwelijk leidinggevende en 
als vrouw in de techniek om de diversiteit 
in uw beroep te vergroten?

Het is altijd onze bedoeling om het beste talent aan 
te nemen, einde discussie. Studies tonen aan dat 
gevarieerde teams betere bedrijfsresultaten opleveren. 
Op basis hiervan hebben we ons opengesteld voor de 
manier waarop we denken over talent. We nemen een 
eenvoudige stap om de wijzer te bewegen om meer 
mensen de kans te geven en onze eigen diversiteit te 
laten groeien. Onze eenvoudige stap: we starten het 
sollicitatieproces voor een vacature pas als we ten 
minste één diverse kandidaat in de pool hebben. We 
doen dit al ongeveer een jaar, en in 2019 hebben we 
de wijzer aanzienlijk verplaatst. We zijn erg trots op 
iedereen die we hebben aangenomen en weten dat we 
veel talent aan ons team toevoegen.

Over welke nieuwe technologieën bent  
u persoonlijk het meest enthousiast? 

Ik ben enthousiast over sensortechnologieën en de 
integratie van deze technologieën met kunstmatige 
intelligentie. Ik heb in januari 2019 CES bijgewoond 
en was verbaasd over de mate waarin deze twee 
technologieën worden onderzocht om het leven van 
mensen die het moeilijk hebben of een handicap 
hebben, te verbeteren. Het is zeer inspirerend om te zien 
hoe technologie het leven aanzienlijk gaat verbeteren.

Laten we de lezers wat meer over u vertellen. 
Wat zijn sommige dingen die u hebt gedaan 
om u te brengen waar u nu bent?

Het is moeilijk om een lange carrière samen te vatten. 
Een van de grootste obstakels voor succes is dat we 
angst moeten overwinnen. Deze angst gaat meestal 
over het uitsteken van je nek en mogelijk falen. 
Gedurende mijn hele carrière, wanneer ik een nieuwe 
kans kreeg, heb ik gelukkig vaker ja dan nee gezegd. 
En wanneer ik viel, heb ik geleerd om mezelf weer op 
te rapen. Heel belangrijk, ik gaf anderen niet de schuld 
en bedacht snel wat ik beter had kunnen doen. Dus 
wanneer ik gefaald heb, heb ik ervan geleerd en ben ik 
verder gegaan, en wanneer ik kansen heb gekregen, 
heb ik vaker ja dan nee gezegd. 

AANDACHTSGEBIED: PRODUCTEN

Ik ben enthousiast over 
sensortechnologieën en de 
integratie van deze technologieën 
met kunstmatige intelligentie.

T7AMR, de autonome 
mobiele robot van Tennant
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Advanced  
Power Solutions 
De wereldwijde beweging in de richting van elektrificatie heeft invloed op 
alle industrieën, waaronder de auto-industrie, off-road apparatuur, en zelfs 
op de verwarming van huizen en de verzorging van het gazon. Tennant 
Company houdt de wereldwijde trends nauwlettend in de gaten om de 
ondernemingsrisico's te beperken, maar ook om ons productportfolio 
up-to-date te houden. Naarmate de wereldwijde elektriciteitsnetwerken 
schoner worden door de vermindering van het gebruik van steenkool en 
de toename van hernieuwbare energiebronnen, wordt de overstap naar 
elektriciteitsproducten minder duur en heeft dit een enorm neveneffect - 
minder gevolgen voor het milieu. 

2019 bleek een cruciaal jaar te zijn voor Tennant Company, toen 
we onze elektrificatie-inspanningen verhoogden met de introductie 
van producten die worden aangedreven door lithium-ion accu's en 
waterstofbrandstofcellen. De voordelen zijn enorm en kunnen bestaan 
uit een verbeterde bedrijfstijd, lagere kosten voor de levensduur 
en langere looptijden. Klanten kunnen ook een lagere uitstoot van 
broeikasgassen krijgen als gevolg van een hogere efficiëntie en minder 
onderhoudsactiviteiten tijdens het gebruik van deze machines.

De voordelen 
zijn enorm en 
kunnen bestaan 
uit een verbeterde 
bedrijfstijd, lagere 
kosten voor de 
levensduur en 
langere looptijden. 

AANDACHTSGEBIED: PRODUCTEN
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

BELANGRIJKSTE VOORDELEN KERNPUNTEN

LITHIUM-IONACCU-OPLOSSINGEN VAN TENNANT*

OPLOSSINGEN VAN TENNANT

OPLOSSINGEN VAN TENNANT CHINA OPLOSSINGEN VAN GAOMEI OPLOSSINGEN VAN IPC

T600/T600e T12 T16 T17 M17

 � Geen onderhoud
 � Lange levensduur van de accu

 � Vereenvoudigd gebruik
 � Veiligere faciliteiten

T300e T500e CCV1500  
*beschikbaar in 2020

CT-5T7

 � Dampvrij
 � In minuten herladen
 � Elimineer oplaadstations en zuurrisico's 

 � In staat om een brandstofcel te accepteren 
voor faciliteiten die zijn uitgerust met een 
waterstofinfrastructuur

 � Ontworpen om een Plug Power-brandstofcel 
te accepteren die door anderen wordt geleverd

M17 T17

AANDACHTSGEBIED: PRODUCTEN

*Niet alle li-ion oplossingen worden wereldwijd aangeboden 

 � Maximale productiviteit
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Siliciumstof update 
De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van de Verenigde Staten is op 23 juni 2018 
begonnen met het afdwingen van een nieuwe norm voor inhaleerbare kristallijne silica voor de algemene 
industrie. Dit had gevolgen voor veel van onze klanten in de bouw, mijnbouw, betonverwerking en 
metaalgieterijen, omdat ze geen eenvoudige droge veeg- of perslucht meer konden gebruiken voor de 
schoonmaak. Volgens de norm moeten ze hun reinigingspraktijken opnieuw evalueren en oplossingen 
implementeren om de blootstelling van hun werknemers aan inhaleerbare kristallijne silica te beperken. 

In de jaren voorafgaand aan de implementatie van de norm hebben we samen met klanten en 
industriegroepen oplossingen ontwikkeld die zowel aan de OSHA-eisen als aan de behoeften van de 
klant voor een uitzonderlijke reiniging voldoen. Vooruitspoelen naar vandaag; de apparatuur van Tennant 
met geïntegreerde HEPA-filtratie is tot op heden een gewilde oplossing voor onze klanten, met name die 
in de betonverwerking en gieterijen, omdat hun processen niet goed geschikt zijn voor natte reiniging. 
De producten van Tennant Company zullen zich blijven ontwikkelen naast regelgeving als deze om 
oplossingen te bieden die onze klanten een hoogwaardige reiniging bieden en tegelijkertijd binnen de 
grenzen van de naleving blijven. 

AANDACHTSGEBIED: PRODUCTEN
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DUURZAME INNOVATIES VAN IPC 

Sinds de oprichting van IPC in 1965 hebben ze altijd gewerkt aan het leveren van de meest 
innovatieve oplossingen om de schoonmaakwerkzaamheden te helpen verbeteren. Hier volgen enkele 
voorbeelden van actuele duurzame innovaties:

Black is Green™ 
Producten met deze innovatie worden 
geproduceerd met maximaal 75% 

gerecycled materiaal in de zwarte kunststof 
onderdelen. Dit vermindert de behoefte aan nieuw 
materiaal, elimineert afval en vermindert de totale 
ecologische voetafdruk van het product.* 

APC – Advanced Productivity Control 
De machine toont de resterende liters, 
minuten en geschatte vierkante meters,  

wat de gebruiker volledige controle geeft  
over de reinigingscyclus en kan resulteren  
in een aanzienlijke waterbesparing.

Telematics GPS 
Houdt het motorverbruik bij, wat een input 
kan zijn voor preventief onderhoud en 

energieoptimalisatie. Registreert ook de locatie van 
de machine en het aantal laadcycli op de accu om de 
levensduur te optimaliseren.

Eco Select  
Dit maakt het mogelijk om het energieverbruik 
van de motoren te verminderen, waardoor de 

looptijd met 20% toeneemt. De geluidsniveaus worden 
ook verminderd met tot 2 dBA.

PRODUCTDUURZAAMHEID BIJ GAOMEI 

Tennant Company heeft in januari 2019 de overname van Gaomei Cleaning Equipment 
Company, gevestigd in Hefei, China, afgerond. Gaomei, opgericht in 1997, is een erkende leider in de ontwikkeling 
en productie van vloerwassers, stofzuigers, tapijtafzuigers, blowers en hogedrukreinigers voor de commerciële 
en industriële markten in China en andere landen over de hele wereld. Gaomei zet zich in voor het leveren van 
gepatenteerde, kwalitatieve oplossingen met een focus op duurzaamheid. Hier zijn enkele voorbeelden: 

Smart Cleaning Management System 
Het slimme managementsysteem  
voor reiniging verzamelt en analyseert  
de machinegegevens in realtime om  
het reinigingsproces en de  

 onderhoudsactiviteiten te stroomlijnen.

ECO mode 
De ECO-modus kan tot 5 uur werktijd 
bieden door efficiënt gebruik te maken van 
het water en de energie van de machine.

Ultra-Quiet 
Veel machines zijn ultrastil (onder 58 
dBA), wat een goede keuze is voor 
geluidsgevoelige omgevingen.

Foaming Carpet Cleaning 
De schuimende tapijtreinigingstechnologie 
vermindert het waterverbruik en zorgt binnen 
twee uur voor een droge vloer. 

*Black is Green™ is een door TUV gecertificeerd milieu-keurmerk (ISO 14021) 

AANDACHTSGEBIED: PRODUCTEN

IPC en Gaomei  
productduurzaamheid
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Het doel van Tennant Company  
is om de broeikasgasemissies 
terug te dringen die (direct en 
indirect) bij onze werkzaamheden 
en langs onze gehele waardeketen 
worden gebruikt.
Wij doen op transparante wijze verslag van de broeikasgasemissies om zo een 
wederzijds verantwoordelijkheidsbesef te creëren tussen Tennant Company  
en de partners van onze waardestroom; dit alles met het oog op het creëren  
van een schonere, veiligere en gezondere wereld. Om een tijdige MVO-publicatie 
te realiseren, rapporteren wij de BKG-uitstoot in detail op jaarbasis.  
De volledige emissiegegevens van het verslagjaar 2019 zullen in CSR 2020 
worden gepubliceerd. We maken deze informatie ook openbaar op onze website, 
zodra het resultaat van het CDP Climate Change Program is ingediend.  
De kwantitatieve emissiegegevens die volgen, zijn van verslagjaar 2018.

AANDACHTSGEBIED: BROEIKASGASEMISSIES EN ENERGIE
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AANDACHTSGEBIED: BROEIKASGASEMISSIES EN ENERGIE

BROEIKASGASEMISSIES EN ENERGIE 

 
Broeikasgasemissie Scope 1 en 2  
(vroegere Tenant Company)

In 2018 zijn onze broeikasgasemissie Scope 1 en 2 op 
jaarbasis met 2,8% verminderd. Sinds 2012 hebben 
we de absolute BKG-uitstoot met meer dan 6% 
verminderd. In diezelfde periode nam onze omzet toe 
met bijna 19%. Voor 2018 was Scope 1 22.800,3 mT 
CO2e (77%) en Scope 2 6.765,4 mT CO2e (23%) van de 
vroegere Tennant Company (exclusief IPC of Gaomei).

Onze eerste doelstelling voor broeikasgasemissie 
(gesteld in 2014) is een intensiteitsvermindering van 25% 
in 2020. De basis voor dit doelwit is de vroegere Tennant. 
De vooruitgang in de richting van dit doel versnelde in 
2018 weer. De intensiteit van de broeikasgasemissies 
bedroeg 33,6 mT CO2e/$M in 2018, een reductie van 
21,2% ten opzichte van het basisjaar 2012 (tabel 2).

Onze wetenschappelijk gebaseerde doelstelling voor 
broeikasgasemissies is een absolute vermindering van 
25% in 2030. De basis voor dit doelwit is de vroegere 
Tennant. We hebben in 2018 goede vooruitgang 
geboekt in de richting van deze doelstelling, met een 
absolute vermindering van 9% ten opzichte van het 
basisjaar 2016 (tabel 3).

In 2018 werd 49,8% van onze Scope 1 en 
2-broeikasgasemissies veroorzaakt door het gebruik van 
voertuigen voor verkoop en service. Vergeleken met het 
basisjaar 2012 is de uitstoot van het wagenpark 798 mT 
CO2e minder - een reductie van meer dan 5%. Terwijl 
het totale aantal voertuigen en afgelegde kilometers 
aanzienlijk zijn gestegen, blijven onze programma’s 
inzake rijgedrag en vloottransformatie zowel milieu- als 
economische voordelen geven.

Distributiecentra, productie en kantoorfaciliteiten 
produceerden 50,2% van onze Scope 1 & 2 
broeikasgasemissies voor 2018. De uitstoot van 
installaties is sinds 2012 met 1.151 mT CO2e 
afgenomen. De daling is het gevolg van een ambitieuze 
portefeuille van efficiëntieprojecten, samen met 
de aankoop van hernieuwbare energie. Voor meer 
informatie over onze projecten en vooruitgang in 
emissiereductie, zie de tabellen 6 en 7.

Broeikasgasemissie Scope 1 en 2  
(volledige Tenant Company)

De in de vorige paragrafen besproken Scope 1 en 
2 emissies en doelstellingen zijn voor de vroegere 
Tennant. De overname van de IPC-groep, die op 6 
april 2017 werd afgesloten, is hier niet in opgenomen. 
We hebben de IPC-groep binnen onze Scope 1 en 2 
rapporteringsgrenzen gebracht voor 2018, het eerste 
volledige boekjaar sinds de overname. In 2018 bedroeg 
de uitstoot van onze volledige Tennant Company Scope 
1 en 2 broeikasgasemessies 37.011 mT CO2e. De 
productie en de verkoopkantoren van IPC zijn goed voor 
7.445 mT CO2e, iets meer dan 20% van het totaal. Op 
4 januari 2019 hebben we Gaomei Cleaning Equipment 
Company, gevestigd in Hefei, China, overgenomen. 
Gaomei zal worden opgenomen in de Scope 1 en 2 
emissies voor 2019 voor de volledige Tennant Company.

Wij hebben de hulp ingeroepen van Trucost (onderdeel 
van S&P Global) om ons zekerheid te bieden over 
onze broeikasgasemissies voor 2018 Scope 1 en 
2 voor de volledige Tenant Company. De controle 
werd verricht conform norm AA1000AS, (2008 met 
bijvoegsel van 2018), Type 2, moderate niveau. De 
betrouwbaarheidsverklaring is te vinden op onze 
website over duurzaamheid.

We hebben aanzienlijke 
vooruitgang geboekt 
in de richting van onze 
doelstellingen op het 
gebied van emissiereductie.
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Tabel 2

SCOPE 1 EN 2-BROEIKASGASEMISSIES - INTENSITEITSDOELSTELLING 2020

2020 
Doeljaar 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Basisjaar

Totale emissie broeikasgassen  
(mT CO2e)1 29.572 30.427 32.480 33.694 33.925 31.982 31.515

Inkomsten ($M)1 879 829 809 812 822 752 739

Intensiteit 
broeikasgasemissies (mT CO 
2e / inkomsten in $M)

32,0 33,6 36,7 40,2 41,5 41,3 42,5 42,6

Verandering in intensiteit t.o.v.  
basisjaar 2012 (%) -25% -21,1% -13,9% -5,8% -2,7% -3,2% -0,3%  - 

1De broeikasgasemissies en -opbrengsten zijn exclusief de overnames van IPC Group of Gaomei, die respectievelijk op 6 april 2017 en 4 januari 2019 zijn afgesloten

Tabel 3

BROEIKASGASEMISSIE SCOPE 1 EN 2 – WETENSCHAPPELIJK GEBASEERDE 
DOELSTELLING VOOR 2030

2030 
Doeljaar 2018 2017 2016

Basisjaar

Totale emissie broeikasgassen (mT CO2e)1 24.360 29.572 30.427 32.480

Absolute verandering op jaarbasis (mT CO2e)  - -855 -2.053  - 

Verandering t.o.v. basisjaar 2016 (%) -25% -9,0% -6,3%  - 

1De broeikasgasemissies en -opbrengsten zijn exclusief de overnames van IPC Group of Gaomei, die respectievelijk op 6 april 2017 en 4 januari 2019 zijn afgesloten
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Tabel 4

SCOPE 3, CATEGORIE 11-BROEIKASGASEMISSIES - WETENSCHAPPELIJK GEBASEERDE 
DOELSTELLING 2030

2030 
Doeljaar 2018 2017 2016

Basisjaar

Totale emissie broeikasgassen (mT CO2e)1,2 - 356.464 349.323 371.798

Inkomsten uit apparatuur ($M)1 - 486 460 457

Intensiteit broeikasgasemissies (mT CO2 / inkomsten in $M) 407 734 760 814

Verandering in intensiteit t.o.v. basisjaar 2016 (%) -50% -9,8% -6,6%  - 

1 De broeikasgasemissies en -opbrengsten zijn exclusief de overnames van IPC Group of Gaomei, die respectievelijk op 6 april 2017 en 4 januari 2019 zijn afgesloten
2 SBT-grens omvat geen verkochte producten, omdat Tennant geen primaire ontwerpcontrole heeft op ongeveer 6% van de totale Cat. 11-emissies

Broeikasgasemissie Scope 3 (vroegere Tenant Company)

Voor het vijfde opeenvolgende jaar werden onze 
Scope 3-broeikasgasemissies beoordeeld door Trucost. 
De totale relevante Scope 3 emissies voor 2018 
bedroegen 520.057 mT CO2e, een toename van 2,4% 
vergeleken met 2017. Ongeveer 30% van deze stijging 
komt door Tennant Brazilië binnen de Scope 3-grens 
te brengen. Terwijl de uitstoot van Scope 3 wel is 
toegenomen, was de hoeveelheid minder dan de helft 
van de 6% omzetstijging bij vergelijking van 2018 met 
2017.

Scope 3, categorie 11 - Gebruik van verkochte 
producten blijft onze hoogste Scope 3-prioriteit 
met meer dan 70% van onze voetafdruk in Scope 
3-broeikasgasemissie in 2018. Onze wetenschappelijk 
gebaseerde doelstelling voor Scope 3, Categorie 11 is 
„het verminderen van gebruik van verkochte producten 
emissie met 50% per US$ aan inkomsten uit apparatuur 
tussen 2016 en 2030.” Het doet ons genoegen in 2018 
een voorspoedige vooruitgang naar deze doelstelling te 
kunnen melden, met een vermindering ten opzichte van 
2016. Zie tabel 4.

Wij hebben de hulp ingeroepen van Trucost om ons 
zekerheid te bieden over ons inventaris van Scope 
3 Categorie 11-broeikasgasemissies van 2018 en de 
broeikasgasemissies van het basisjaar 2017.  

De controle werd verricht conform norm AA1000AS, 
(2008 met bijvoegsel van 2018), Type 2, moderate 
niveau. De betrouwbaarheidsverklaring is te vinden  
op onze website over duurzaamheid.

De Scope 3, categorie 11 emissies en de doelstelling 
die in de vorige paragrafen zijn besproken, zijn voor de 
vroegere Tennant Company en omvatten niet de IPC 
Group of Gaomei acquisities, die respectievelijk op 6 
april 2017 en 4 januari 2019 zijn afgesloten. We zijn van 
plan om zowel de IPC Group als Gaomei binnen onze 
Scope 3, Categorie 11 rapportagegrens voor 2019  
te brengen.

Categorie 1 - Aangekochte goederen en diensten 
zijn 23% van onze Scope 3 broeikasgasemissie 
voetafdruk 2018. In 2018 zijn we begonnen met directe 
betrokkenheid met een deel van de leveranciers in 
één directe categorie materiaalinkoop. De gekozen 
materiaalcategorie is direct relevant voor zowel 
Categorie 1 als 11 van Scope 3.

Volledige details over de 2018 Scope 3-emissies zijn 
te vinden in ons CDP Climate Change Response 2018 
en in het Trucost-rapport “Value Chain GHG Emissions 
Inventory”. Beide documenten zijn openbaar en 
beschikbaar op onze website over duurzaamheid.

AANDACHTSGEBIED: BROEIKASGASEMISSIES EN ENERGIE
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CDP KLIMAATVERANDERINGSPROGRAMMA

We hebben in 2019 voor de zevende keer op rij gereageerd in het kader van 
het CDP klimaatveranderingsprogramma. Voor 2019 was de score van Tennant 
Company “A-” op het niveau “Leiderschap”. De stijging van onze score wordt 
getoond in tabel 5. We blijven volledig toegewijd aan de energie en de principes 
van de beheersing van broeikasgasemissies zoals aanbevolen door CDP. De 
CDP peergroep van Tennant Company is de “General” sector en “Industrial 
Machinery” Activity Group. Onze score voor 2019 behoorde tot de top 23% van 
alle bedrijven in onze peergroep.

Onze score voor 2019 
behoorde tot de top 23% 

van alle bedrijven in  
onze peergroep.

2019 2018 2017 2016 * 2015 2014 2013

Tennant Company A – A – A – B

95 80 68 Openbaarmakingsscore

C C D Prestatieniveau

Activiteit of 
industriegroep 
gemiddelde ** 

B D D D

60 53 49 Openbaarmakingsscore

D C C Prestatieniveau

Tabel 5

PROGRESSIE CDP-SCORE TENNANT COMPANY 

* Scoringsmethodologie veranderde in 2016. Openbaarmaking en prestatie gecombineerd in ladder raamwerk.
** Activiteitengroep veranderd in Powered Machinery voor 2019, was Industrial Machinery. De groep Powered Machinery omvat meer bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van klimaatverandering.

AANDACHTSGEBIED: BROEIKASGASEMISSIES EN ENERGIE
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EMISSIEREDUCTIE DOOR EFFICIËNTIE

We gaan door met het onderzoeken en implementeren van 
efficiëntieverbeteringen voor onze operaties en wagenparken. 
Emissiereductieactiviteiten om energie- en brandstofbesparingen te bereiken, 
evenals gereduceerde werkkosten. In 2018 is onze totale Scope 1 en 2 
portefeuille voor emissiereductie verder gegroeid - zie tabel 6. De totale 
verwachte en gerealiseerde emissiereductie van de projectportefeuille 
voor 2018 is 8.095 mT - 23% hoger dan in 2017 (6.513 mT). We blijven ons 
volledig inzetten voor een op efficiëntie gebaseerde emissiereductie.

In 2018 werden in totaal 14 projecten afgerond, waaronder: transformatie 
van wereldwijde verkoop- en servicewagenparken door middel van een 
hogere efficiëntie van voertuigen en aanpassing van het chauffeursgedrag; 
consolidaties van faciliteiten; logistieke en productieverhogingen van 
heftrucks, waaronder het opladen bij gelegenheid; en diverse LED-verlichtingsupgrades. We zijn ook begonnen met 
een hoeksteenproject om de schakelapparatuur in onze grootste fabriek (Minneapolis, MN) in 2018 te upgraden. We 
zijn blij te kunnen melden dat dit project in het tweede kwartaal van 2019 is afgerond. De nieuwe schakelapparatuur 
maakt een completer inzicht in het verbruik mogelijk en levert een aanzienlijke energiebesparing op.

Andere projecten die in 2019 zijn voltooid, zijn onder andere: bewustmaking van de bestuurder en gedragsverandering 
(Frankrijk verkoop en service); upgrade van de luchtcompressor (Louisville, KY); upgrades van heftrucks en reachtrucks 
op verschillende locaties; en een nieuwe upgrade van het dak en de LED-verlichting (Holland, MI). Volledige details over 
deze projecten (en meer) zullen worden opgenomen in ons antwoord op het CDP Klimaatveranderingsprogramma voor 
2020. Al deze informatie zal in augustus 2020 openbaar worden gemaakt.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Aantal geïmplementeerde projecten 14 19 16 10 15 9 6

Bereikte emissiereducties  
(mT CO2e) 2.008 1.185 1.312 424 661 1.128 710

Lopend aantal projecten 5 3 2 3 1 0 1

Schatting emissiereducties  
(mT CO2e) 476 234 1.052 58 2 0 38

Aantal geplande projecten 17 13 13 10 7 0 2

Schatting emissiereducties  
(mT CO2e) 5.611 5.094 3.918 495 425 0 300

Totaal aantal projecten in portfolio 36 35 31 23 23 9 9

Totale emissiereductie (mT CO2e) 8.095 6.513 6.282 977 1.088 1.128 1.048

De totale verwachte 
en gerealiseerde 
emissiereductie 
van de project-
portefeuille voor 
2018 23% hoger  
dan in 2017.

Tabel 6

PROJECT PORTFOLIO SCOPE 1 EN 2 BROEIKASGASEMISSIE REDUCTIE 

AANDACHTSGEBIED: BROEIKASGASEMISSIES EN ENERGIE
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EMISSIEREDUCTIE DOOR ENERGIEAANKOOP

In 2019 hebben we onze inzet voor hernieuwbare 
energie aanzienlijk verhoogd. Guarantees of Origin 
(GO's) en Renewable Energy Credits (REC's) zijn 
aangekocht om het elektriciteitsverbruik van veel 
faciliteiten te kunnen afstemmen. Deze omvatten 
operaties in Chicago, IL; Grand Prairie, TX; Louisville, 
KY; Minneapolis, MN; en Parkman, OH. De totale 
hernieuwbare aankoop vertegenwoordigt 15.160 MWh, 
ongeveer de helft van alle elektriciteit die in 2019 door 
Tennant Company werd verbruikt. Deze aankopen 
worden weerspiegeld in de door ons gerapporteerde 
op de markt gebaseerde emissies. De vooruitgang op 
het gebied van de aankoop van hernieuwbare energie is 
weergegeven in tabel 7.

In 2019 produceerden onze langlopende Community 
Solar Garden (CSG) abonnementen in Minnesota meer 
dan 8.600 MWh. Onze abonnementen, samen met 
die van andere bedrijven en huiseigenaren, hebben 
geleid tot een aanzienlijke toename van de zonne-
energiecapaciteit in Minnesota. REC's die verband 
houden met elektriciteit van onze geabonneerde 
CSG's zijn eigendom van Xcel Energy Inc., het 
lokale elektriciteitsbedrijf. Hernieuwbare energie uit 
CSG's helpt de emissiefactor van Xcel Energy in de 
Upper Midwest te verlagen, die we gebruiken bij 
het berekenen en rapporteren van onze op de markt 
gebaseerde koolstofuitstoot.

2019 2018 2017 * 2016

Ingekochte hernieuwbare elektriciteit (MWh) 15.160 5.100 2.850 2.000

% jaarlijkse toename 197% 79% 43%  - 

% van het totale elektriciteitsverbruik 53,5% 17,9% 13,2% 9,3%

Tabel 7

VOORUITGANG - AANKOOP HERNIEUWBARE ENERGIE 

* Het totale elektriciteitsverbruik voor 2017 is exclusief de IPC-overname die op 6 april 2017 werd afgesloten

Watertown, Minnesota, USA Solar Garden Northfield, Minnesota, USA Solar Garden

AANDACHTSGEBIED: BROEIKASGASEMISSIES EN ENERGIE
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VERMINDERING VAN DE UITSTOOT VAN KOOLSTOFDIOXIDE DOOR HET VERVOER 
STROOMOPWAARTS

Categorie 4 - Stroomopwaarts transport is onze derde 
grootste bron van Scope 3-emissies. Tennant Brazilië 
is medio 2019 begonnen met een kostenbesparend 
vervoersproject. Het team besloot om het transport 
van zware onderdelen te verschuiven van lucht- naar 
zeetransport. Gedurende enkele maanden heeft het team 
het totale gewicht van de luchtzendingen teruggebracht van 
ongeveer 1.800 pond tot minder dan 400 pond per week. 
Zoals bij veel kostenbesparende initiatieven zorgde het 
project ook voor een vermindering van de koolstofuitstoot. 

In de periode juli-september 2019 heeft de verschuiving 
van lucht- naar zeetransport een reductie van ten minste 
70 mT CO2e

1 opgeleverd. Op jaarbasis komt deze 
koolstofemissiereductie overeen met meer dan  
55 personenauto's die een jaar lang hebben gereden  
of met meer dan 300.000 pond verbrande kolen2.  
Onze teams van Transportation en Global Supply  
blijven aanvullende veranderingen van lucht- naar 
zeetransport verkennen. Goed gedaan Brazilië!

1 Scope 3 Evaluator (web-based tool) van Greenhouse Gas Protocol en Quantis https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/ 
2 Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, US EPA https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

Reductie van de koolstofuitstoot 
vergelijkbaar met 55 personenauto's

Reductie van het totale 
gewicht van luchttransport

1.800
pond

400
pond

AANDACHTSGEBIED: BROEIKASGASEMISSIES EN ENERGIE



Bij Tennant Company proberen 
wij alle vormen van verspilling 
te verminderen, en uiteindelijk te 
elimineren, ook dit is een van de 
beginselen voor ons streven naar  
een duurzame onderneming.
Ons streven is erop gericht dat alle ingekochte materialen onze klanten en alle 
andere belanghebbenden de beste kwaliteit en een zo goed mogelijk gebruik 
bieden. Wij hanteren hierbij een brede definitie van afval om operationele 
inefficiënties op te nemen, alsmede vast afval en verspilling van hulpbronnen. 
Wij definiëren afval als al het materiaal dat bij ons binnenkomt maar uiteindelijk 
geen deel uitmaakt van de producten die wij verkopen.

AANDACHTSGEBIED: AFVAL

32
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Tennant Company blijft vooruitgang maken om een 
afvalvrije onderneming te worden door de vaste 
afvalhiërarchie van reduceren, hergebruiken en 
recyclen toe te passen, waarbij we de bewezen 
beginselen hanteren van efficiënte productie en 
het continu verbeteren. In 2013 hebben we via ons 
belanghebbendenbetrokkenheidsproces vastgesteld dat 
afval een materiële kwestie is, aangezien alle vormen 
van afval kostenimplicaties hebben. Omdat we met 
onze belanghebbenden in gesprek blijven, blijft afval 
een belangrijk aandachtspunt, vooral voor klanten en 
medewerkers. 

In 2014 stelde Tennant zichzelf het ambitieuze doel 
om geen afval meer naar de vuilstort te brengen of ter 
vernietiging aan te bieden. De Solid Waste Management 
Hierarchy is bepalend voor onze prioriteiten en tactieken 
voor afvalvermindering en -scheiding. Afvalsorteringen in 
onze vestigingen hebben het identificeren van de huidige 
staat en het signaleren van kansen mogelijk gemaakt. 
Onze acties omvatten: het verzamelen van organische 
stoffen op ons hoofdkantoor, het in gebruik nemen van 
extra recyclingcontainers in de hele productievestiging in 
Golden Valley, en het vergroten van onze afwisseling van 
karton en rekfolie in onze distributiecentra. 

We blijven onze industriële recycling verbeteren en 
uitbreiden, nu medewerkers de afvalstromen in kaart 
brengen die zouden moeten worden gerecycled. 
In 2019 hebben we meer dan 4.500 ton industrieel 
recyclingmateriaal verzameld, een toename van 
12,5% vergeleken met 2018. Onze medewerkers 
identificeren regelmatig manieren om materialen te 
hergebruiken en afval te verminderen, waaronder: het 
hergebruiken van binnenkomend vulmateriaal voor 
uitgaande verzendingen, en samenwerken met inkoop 
en engineering om overtollige verpakkingen of materiaal 
te verminderen voordat de componenten aan onze 
faciliteiten worden geleverd.

AANDACHTSGEBIED: AFVAL

WATER

Water, dat wij zo efficiënt mogelijk gebruiken bij 
onze werkzaamheden, is een kritieke grondstof. Een 
water materialiteitsbeoordeling op de campus van 
Tennant Company in Minneapolis, MN, werd door 
Wenck Associates Inc. uitgevoerd. Op basis van 
de resultaten concludeerden we dat water bij onze 
activiteiten geen materieel aspect is voor het stellen 
van doelen en duurzaamheidsverslag. 

Echter, in overeenstemming met onze kernwaarde 
van rentmeesterschap, zal Tennant Company: 

 � proberen water te besparen en alle verspilling 
van water tegen te gaan. 

 � de hoogst mogelijke kwaliteit behouden van het 
water dat geloosd wordt bij alle wereldwijde 
werkzaamheden en alle gemeenschappen waar 
wij werkzaam zijn. 

In 2019 hebben we meer 
dan 4.500 ton industrieel 
recyclingmateriaal 
verzameld, een toename 
van 12,5% vergeleken 
met 2018.



34

AANDACHTSGEBIED: AFVAL

TENNANT GLOBAL HEADQUARTERS KANTOORMEUBELRECYCLING 

In het voorjaar van 2019 begon de planning voor een wereldwijd hoofdkantoor waar onze in Minneapolis gevestigde 
teams konden samenwerken en groeien. Tennant Company kocht een bestaande bedrijfscampus in Eden Prairie, 
MN. De aankoop omvatte een volledige aanvulling op het verouderde, traditioneel geconfigureerde meubilair dat 
niet bijdroeg aan de wendbare, collaboratieve werkruimte die we aan het bouwen zijn. Dit betekende dat we 1.000 
werkplekken en extra meubilair moesten verwijderen - genoeg om naar schatting 80 aanhangers te vullen. 

Tennant Company streeft ernaar om een afvalvrije organisatie te zijn, dus hebben we een partner gekozen om ons 
te helpen bij het verantwoord beheren van het gebruikte materiaal dat op de campus achterblijft. We wilden niet 
bijdragen aan de 8,5 miljoen ton aan kantoormateriaal dat volgens schattingen van de Amerikaanse EPA jaarlijks naar de 
stortplaats wordt gestuurd. Onze lokale partner heeft een lange geschiedenis in het verwijderen van kantoormeubilair, 
dus we hebben hun grote netwerk aangeboord om het meubilair dat we moesten verwijderen bij de verbouwing van de 
campus opnieuw te gebruiken. 

Zoals onze meubelpartner heeft beschreven, is de buitengebruikstelling van kantoormeubilair niets nieuws en wordt 
het steeds vaker opgenomen in koopovereenkomsten van nieuw meubilair. In veel gevallen is het meubilair nog steeds 
functioneel en in goed tot uitstekend werkende staat. Als het echter niet meer in lijn is met de huidige trends op het 
gebied van werkplekinrichting, wordt het moeilijker om volledige werkplekken opnieuw in te richten. 

Er zijn vele manieren waarop meubilair kan worden verwijderd of opnieuw kan worden gebruikt. In dit geval is het 
meubilair gedoneerd aan verschillende non-profit organisaties en scholen in Minnesota en Wisconsin, na een bezoek 
aan een opknapbedrijf voor het herstellen van het meubilair om het functioneel te maken voor de nieuwe gebruiker. 
Geen van het meubilair dat met de aankoop van het onroerend goed is aangekocht, heeft in 2019 bijgedragen aan het 
storten van afval.

Bron: https://cleantechnica.com/2017/11/07/a-hidden-waste-issue-8-5-million-tons-of-office-furniture-goes-to-landfills-annually/

0%
DROEGEN BIJ AAN

STORTAFVAL

NON-PROFIT EN SCHOOL 
DONATIES IN MINNESOTA EN 

WISCONSIN
1.000 WERKPLEKKEN
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ISO 9001-CERTIFICERING

Tennant Company zet zich in voor kwaliteit.

Een niet aflatende inzet voor kwaliteitsmanagement zit in 
het DNA van Tennant Company. Ons leidende principe van 
innovatief leiderschap toont deze toewijding aan, omdat 
we ernaar streven "erkend te worden als de leider van 
onze industrie op het gebied van innovatie en kwaliteit". 

Om onze kwaliteit te blijven verbeteren, werken we 
consequent aan het behalen van ISO 9001-certificaten 
voor onze activiteiten. De meest recente toevoeging 
is de fabriek voor commerciële apparatuur in Holland, 
Michigan. Het behalen van de ISO 9001-certificering 
was geen sinecure; de kwaliteits-, productie-, materiaal- 
en managementteams hebben twee jaar lang hard 
gewerkt om de processen en procedures die de teams 
volgen, te definiëren, te consolideren en te bevestigen 
om de verwachtingen van de klant te overtreffen. 

Het team heeft een volledige analyse van de processen 
en procedures uitgevoerd, waarbij het heeft vastgesteld 
dat sommige processen en procedures van de grond af 
aan opnieuw moesten worden opgebouwd. Dit omvatte 
de belangrijke uitdaging om alle processen, nieuw en 
oud, volledig gedocumenteerd te krijgen. Medewerkers, 
waaronder leidinggevenden, werden vervolgens 
getraind in de nieuwe manieren van werken. 

Vervolgens is de locatie in Holland intern geëvalueerd 
om de naleving van de ISO-normen te controleren.  
Om dit te bereiken, identificeerde de kwaliteitsmanager 
10 medewerkers die interne auditors werden. Deze 
medewerkers hebben een cursus van een week door 
een gecertificeerde trainingsorganisatie doorlopen en 
afgerond voordat ze de locatie in Holland, MI, gingen 
auditen. In 2018 en 2019 werden zes interne audits 
afgerond om de locatie succesvol op te zetten. Tot slot 
werden in de loop van de externe audit van een week 
door NSAI-auditors 50 medewerkers geïnterviewd en 
verdiende de faciliteit haar certificering. 

Tennant Company is er trots op dat onze vestiging in 
Holland, MI, nu ISO 9001 gecertificeerd is en kijkt 
ernaar uit om in de toekomst meer vestigingen te  
blijven certificeren. 

AANDACHTSGEBIED: AFVAL

KWALITEITSBELEID VAN TENNANT COMPANY

Tennant Company streeft ernaar de verwachtingen van de klant te overtreffen en te 
voldoen aan de eisen van de regelgeving en het kwaliteitsmanagementsysteem. Alle 

medewerkers zijn toegewijd aan continue innovatie en verbetering in alle aspecten 
van ons bedrijf. Tennant Company en haar medewerkers, die zijn teruggekeerd naar de 

erfenis van het kwaliteitsmanagement, zijn standvastig in het handhaven van dit beleid.
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AANDACHTSGEBIED: AFVAL

MADRID ISO 14001-CERTIFICERING 

Verkoop- en servicekantoor van Tennant Madrid 

De klanten van Tennant Company in Spanje 
vragen regelmatig naar kwaliteits- en 
milieumanagementcertificaten. Het verkoopteam van 
Spanje reageerde al vroeg op deze trend en behaalde 
sinds 2011 het ISO 9001-certificaat voor de verkoop- 
en servicelocatie in Madrid en sinds 2012 het ISO 
14001-certificaat.

Zeven jaar van bedrijfsgroei in Spanje heeft het 
kantoor in Madrid er uiteindelijk toe geleid dat het 
verkoopkantoor in 2018 naar een andere locatie is 
verhuisd in plaats van het servicecentrum. Deze 
stap creëerde meer ruimte voor service en training, 
maar maakte de ISO-auditprocessen complexer. De 
milieumanagementcertificering, ISO 14001, omvat 
milieuregelgeving en -registratie, energiegebruik 
en het bijhouden van emissies. De rapportage- en 
registratieverplichtingen zijn na de verhuizing gewijzigd 
omdat de twee locaties zich in verschillende gemeenten 
bevinden, met elk verschillende regels op het gebied 
van milieubeheer.

2019 was een jaar van recertificering. Lola Valero en 
Veronica Gomez, die beiden deel uitmaken van het 
Service Team van Tennant Spanje, hebben met succes 
de ISO 9001- en 14001-certificaten gehandhaafd, 
ondanks het feit dat de audit samenviel met twee grote 
projecten: de IPC-integratie en de lokalisatie van de 
Customer Service. Valero en Gomez delen hun passie 
voor het milieu met het team door nieuwe medewerkers 
te trainen in de duurzaamheidsaanpak van Tennant 
Company. De voortdurende certificering, vooruitgang 
en opleiding van medewerkers is een voordeel 
geworden ten opzichte van onze concurrenten op de 
milieubewuste Spaanse markt.
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RECYCLING IN QINGPU 

Het streven van Tennant Company om afvalvrij te zijn begon in 2014. Onze faciliteiten over de hele wereld hebben hard 
gewerkt om ons te helpen dit doel te bereiken. 

In 2019 is de productiefabriek in Qingpu, China, die producten van het Tennant-merk produceert, begonnen met een 
uitgebreid sorteerprogramma. Hun afval wordt nu gesorteerd in vier verschillende categorieën: recyclebaar afval zoals 
flessen en blikjes, nat of keukenafval, droog afval en gevaarlijk afval. Het team richtte rond de faciliteit sorteerstations in, 
met etiketten en borden, zodat de medewerkers weten wat waarheen gaat. Tennant kijkt uit naar verdere vooruitgang in 
de richting van ons doel om afvalvrij te worden.

Tennants productiefabriek in Qingpu, China Tennants productiefabriek in Qingpu, China

BUURTREINIGING ANTWERPEN

Antwerpen, België, is de thuisbasis van het Europese 
hoofdkantoor van Tennant Company. Afgelopen winter 
had het team een vrijwilligersweek, met een dag 
gewijd aan het schoonmaken van de buurt rond het 
kantoor. Tweeëndertig medewerkers in teams van 
twee en drie die tijdens de lunch zijn ingezet en 80 kg 
zwerfvuil hebben opgehaald.  
Om deze collectie te 
begeleiden heeft Tennant 
Company 500 EUR gedoneerd 
aan MadeBlue om onze 
voortdurende inzet voor 
duurzaamheid en het creëren 
van een schonere, veiligere  
en gezondere wereld te  
laten zien.

AANDACHTSGEBIED: AFVAL



Tennant Company zet  
zich onophoudelijk in  
voor onze medewerkers en  
wil een bedrijfscultuur creëren 
van onmiskenbare integriteit  
en betrokkenheid bij  
de gemeenschap. 
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AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN

v
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De “gemeenschap” van Tennant Company heeft zich in de loop der jaren uitgebreid, van een groep rondom de 
kleine zaagmolen in het noorden van Minneapolis tot een wereldomvattende gemeenschap. Doordat het bedrijf 
is uitgegroeid tot een bedrijf dat vestigingen heeft over de hele wereld, kunnen we meer aandacht besteden aan 
mensen en gemeenschappen, mensenrechten en ethiek en veiligheid. Ethiek, integriteit en verantwoordelijkheid zijn 
kernonderdelen van het DNA van Tennant Company. In het kader van Duurzaam Ondernemen, legt Tennant Company 
verantwoording af voor de inspanningen van haar mensen en gemeenschappen aan:

AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN

TOEZEGGING VOOR HET GLOBAL COMPACT VAN DE VERENIGDE NATIES

Tennant Company is de laatste jaren steeds meer een wereldwijde onderneming geworden, met name door onze 
overnames van Gaomei en IPC. In 2019 hebben we een kans geïdentificeerd om een verbintenis aan te gaan met de 
wereldgemeenschap door het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) te ondertekenen. We zijn begonnen 
met de integratie van de UNGC-principes in de cultuur en de dagelijkse activiteiten van ons bedrijf en met het opzetten 
van samenwerkingsprojecten die de bredere ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, waaronder de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, bevorderen. 

Het Duurzaamheidsverslag 2019 is 
onze eerste jaarlijkse mededeling 
over de vooruitgang. In dit verslag 
wordt de nadruk gelegd op onze 
praktische acties, met inbegrip van 
de vooruitgang die is geboekt op 
het gebied van beleid, procedures 
en activiteiten voor de uitvoering 
van de beginselen van het Global 
Compact van de VN op elk van de 
vier gebieden: mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Deze zijn te vinden in de GRI-index.

Tennant Company bevordert gelijke kansen. Besluiten over dienstverbanden worden genomen op basis van individuele 
vaardigheden, geschiktheid, betrouwbaarheid, productiviteit en overige factoren die belangrijk zijn voor de prestaties. 
Wij discrimineren niet op basis van ras, huidskleur, afkomst, religie, geslacht, nationale afkomst, fysieke of mentale 
beperkingen, leeftijd, veteranenstatus, zwangerschap, seksuele voorkeuren, genetische informatie, geslachtsidentiteit,  
of enige andere basis die beschermd wordt door de staats- of federale wet of lokale verordening.

 � Bewust bijdragen: Zorgen dat bijdragen in de vorm van tijd, geld en goederen aansluiten bij de 
visie van de organisatie.

 � Ethische bedrijfsvoering en mensenrechten: Een ethische werkomgeving die  
vrij is van elke vorm van discriminatie bevorderen en behouden.

 � Milieu, vestigingen en veiligheid: Onze wereldwijde vestigingen zodanig exploiteren, dat 
het milieu beschermd wordt en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en 
gemeenschappen bevorderd wordt.

v



JUNIOR ACHIEVEMENT

Tennant Company heeft een lange samenwerking met 
Junior Achievement (JA), die teruggaat tot de jaren 
vijftig. Onze programma's en betrokkenheid zijn in de 
loop der jaren veranderd, en in 2015 zijn we begonnen 
met het organiseren van een JA Job meeloopdag. De 
JA Job meeloopdag brengt leerlingen van middelbare 
scholen uit de omgeving binnen om te leren over 
techniek en productie. De studenten brengen tijd door 
op de productievloer en in ons innovatiecentrum om 
te leren over carrières in bèta/techniek en productie. 
Ze leren over verschillende processen, waaronder 
industrieel ontwerp, 3D-printing, productie, verkoop, 
reparatie en IT. 

Het JA Job meeloopprogramma is een klaslokaal- en 
praktijkgericht programma, dat leerlingen van de 
middelbare school voorbereidt op het ondernemerschap 
en hen aanmoedigt om persoonlijke strategieën 
te ontwikkelen om een leven lang te leren en 
carrièremogelijkheden na te streven. Ze observeren 
professioneel werkgedrag, leren welke vaardigheden 
en opleiding ze nodig hebben om een baan te krijgen, 
en nemen deel aan een reeks door de gastheer geleide 
uitdagingen die lessen uit de “echte wereld” van het 
werk naar huis brengen. Volgens JA, na deelname aan 
JA Job Shadow, meldde 93% van de studenten dat ze 
doelen hebben gesteld voor hun toekomst.

Tennant Company werkt hard aan de ontwikkeling van onze 
talentpijplijn door belangstelling te wekken bij studenten 
voor productie- en ingenieursbanen. Het stageprogramma 
en onze samenwerking met Junior Achievement helpen ons 
om studenten te bereiken die toekomstige medewerkers 
van Tennant Company zouden kunnen worden.

“Tennant doet geweldig werk en onze 
studenten kunnen zien hoe het is om 
in een productieomgeving te gaan en 
alle verschillende banen die een bedrijf 
nodig heeft.” 
Brent Olson, onderwijzer, Armstrong High School 
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AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN
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Tennant Company is toegewijd aan het investeren in 
toekomstige werknemers door middel van een groeiend 
stageprogramma in het hoofdkantoor in Golden 
Valley, Minnesota. In 2019 heeft Tennant Company 
medewerkers aangenomen van hogescholen en 
universiteiten uit de regio met een focus op business, 
engineering en productie. We hebben 14 stagiaires 
ontvangen op de afdelingen toeleveringsketen, 
bedrijfsvoering, financiën, marketing en 
productontwikkeling. De stagiaires waren 12 weken op 
locatie en werkten aan verschillende projecten voor hun 
afdelingen. Er waren de hele zomer door mogelijkheden 
voor teambuilding, met vrijwilligersactiviteiten en 

netwerk lunch-and-learn sessies. Tijdens deze 
evenementen leerden de stagiaires over verschillende 
afdelingen van Tennant Company en hoe een “dag in 
het leven” eruit ziet en voelt. 

Tennant Company ziet het stageprogramma als een 
kans om potentiële toekomstige werknemers te 
ontdekken en tegelijkertijd ons merk en onze kansen 
op de arbeidsmarkt voor aankomende afgestudeerden 
te vergroten. Aangezien bedrijven concurreren voor 
hooggekwalificeerde potentiële werknemers, is het van 
cruciaal belang dat we tijd en middelen investeren in de 
werving van stagiaires en Tennant Company.

“Het stageprogramma van Tennant is uniek doordat het studenten de mogelijkheid 
biedt om te werken aan zinvolle projecten die een impact hebben op een project en 

het bedrijf. Ik werkte aan verschillende kleinere projecten die veel verschillende stappen 
in het productontwikkelingsproces raakten. Om ervoor te zorgen dat ik voldoende kennis 
had om deze projecten effectief af te ronden, bood Tennant mij een aantal praktische 

leerervaringen aan, zoals een las-, bewerkings-, 3D-printing- en kantpersopleiding. Deze 
ervaringen hebben mij in staat gesteld om een beter inzicht te krijgen in het ontwerpen van 

maakbare, bruikbare, kosteneffectieve en verkoopbare machines.”
Liz Heile, Tennant Company stagiair

“Tijdens mijn stage bij het indirecte inkoopteam van Tennant Company kreeg ik meerdere 
projecten die zowel uitdagend als interessant waren. Ik heb vanaf het begin deelgenomen  
aan projecten, zoals het schrijven van een RFP, het selecteren van leveranciers en het 
analyseren van indirecte leveringskosten. De projecten hebben mij de kans gegeven om 
met leveranciers en andere medewerkers van Tennant op verschillende afdelingen te 
communiceren om met succes onze zakenpartner te kiezen. Het was een geweldige  
stage-ervaring waarbij ik mijn kennis kon toepassen om oplossingen te bedenken voor de 
problemen van het team, terwijl ik door mijn manager en categorie leiders werd begeleid 
wanneer ik hulp nodig had. Ik voel me bevoorrecht om met het team te hebben kunnen werken.”
Tee Chon Yew, Tennant Company stagiair

STAGEPROGRAMMA VAN TENNANT COMPANY 

AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN
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HELPENDE HANDEN IN HOLLAND

De productiefaciliteit van Tennant Company in Holland, 
Michigan, heeft een lange geschiedenis van teruggeven 
aan hun gemeenschap; in feite is hun Helping Hands 
groep al meer dan 20 jaar actief. In 2019 heeft het 
team van Helping Hands hun inspanningen naar een 
hoger niveau getild door een missie te definiëren en 
een ambitieus doel te delen om hun impact op de 
gemeenschap te vergroten, met de steun van alle 
managementniveaus van de faciliteit. 

Het team heeft zich ten doel gesteld om 50% van 
de medewerkers dit jaar te laten deelnemen aan 
vrijwilligersactiviteiten. Ze hebben dat doel overtroffen 
door bijna drie keer zoveel uren in de gemeenschap te 
werken als in de afgelopen jaren. Ze hebben dit succes 
bereikt omdat er een doelbewust streven was naar 
minstens één evenement per maand, onder leiding van 
elk van de verschillende leden van het Helping Hands 
comité. Ze definieerden en steunden ook een missie 
aan het begin van het jaar, hadden bewuste steun van 
alle niveaus van de organisatie om deze volgende stap 
te zetten, en het team promootte en praatte consequent 
over Helping Hands gedurende het hele jaar. 

AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN
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GEVOLGEN VOOR  
DE CULTUUR: 

Volgens het Helping Hands 
team is hun cultuur sterker dan 
voorheen door de connecties die 
worden opgebouwd tijdens het 
vrijwilligerswerk. Medewerkers 
leren verschillende teamleden uit 
de hele organisatie kennen tijdens 
vrijwilligersevenementen. 

De connecties die op deze 
evenementen worden gelegd, 
helpen het vertrouwen in de 
hele organisatie op te bouwen. 
Productiemanager David Hoekstra 
zei: “Een succesvolle cultuur 
gebeurt niet zomaar bij een 
organisatie, je moet bij elke stap in 
het proces bewust zijn, je moet je 
richten op de hele mens om een 
succesvolle cultuur te ontwikkelen”. 

 
 
 

GEVOLGEN VOOR  
HET BEDRIJF: 

Hoewel vrijwilligerswerk door 
werknemers in eerste instantie 
een impact kan hebben op de 
productiviteit en de verdiende 
uren, komt het voordeel voort uit 
het verbinden van teamleden in de 
hele organisatie. Deze verbindingen 
verhogen uiteindelijk de efficiëntie en 
productiviteit; de netwerken van de 
medewerkers breiden zich uit en het 
vertrouwen in de organisatie wordt 
versterkt. Verbindingen die gemaakt 
zijn tijdens het inpakken van lunches 
bij Food Basket hebben geholpen om 
openstaande problemen op te lossen 
en projecten efficiënter af te ronden. 

Het is noodzakelijk dat het 
leiderschapsteam zijn steun aan de 
vrijwilligerstijd opnieuw vorm geeft. 
In 2019 werd het een verwachting dat 
alle medewerkers hun vrijwilligerstijd 
zouden gebruiken. Het leiderschap 
begon te helpen bij het opzetten van 
mogelijkheden voor medewerkers om 
zich als vrijwilliger in te zetten, omdat 
het een groter stuk dan gewoon een 
deel van het team was geworden. 

GEVOLGEN VOOR  
DE GEMEENSCHAP: 

114 medewerkers hebben 
gedurende het jaar 456 uur 
vrijwilligerswerk gedaan bij  
18 verschillende organisaties. 

Het team organiseerde ook een 
Chili Cookoff om een lokaal goed 
doel te steunen, organiseerde  
een schoolbenodigdheden  
inzameling aan het begin van het 
schooljaar, en organiseerde een 
vakantie-inzameling voor het  
Grand Rapids Home for Veterans 
en een speelgoed inzameling voor 
Toys for Tots.

DE HELPING HANDS MISSIE VAN HOLLAND

Het Tennant Helping Hands comité staat in dienst van onze 
medewerkers en de gemeenschappen waar we wonen en 
werken. We doen dit door samen te werken met organisaties, 
medewerkers te betrekken en relaties op te bouwen -  
en tegelijkertijd onze Tennant cultuur te promoten.

AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN



Rentmeesterschap in actie
De kernwaarde van Tennant, rentmeesterschap, is wereldwijd zichtbaar 
doordat onze medewerkers teruggeven aan hun gemeenschappen. Hier is 
slechts een momentopname van de manier waarop Tennant terug geeft. 

AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN

De verkoop- en serviceteams in Australië en 
Nieuw-Zeeland hebben een dag doorgebracht bij 

de FoodBank, een organisatie die in heel Australië 
voedsel inpakt en verstuurt voor gezinnen en groepen 

die niet in staat zijn om voedsel te verstrekken aan hun 
dierbaren. De vrijwilligers verzamelen de bestellingen, 

verpakken ze op pallets en maken ze klaar om 
opgehaald te worden.
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AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN

1. Louisville, KY, distributiecentrum en borstelproductie 
verzamelden jassen voor de Wayside Christian Ministry. 

2. Werknemers van Tennant over de hele wereld vierden de 
feestdagen met liefdadigheidscollecties. Locaties in MN, MI, KY 
en IL hebben speelgoed ingezameld voor Toys for Tots; verkoop- 
en servicekantoren in Australië hebben speelgoed ingezameld 
voor een lokaal goed doel; en het kantoor in Northampton, Verenigd 
Koninkrijk heeft geschenken ingezameld om te doneren aan mensen 
die hun vakantie in het lokale ziekenhuis hebben doorgebracht. 

3. De medewerkers van Tennant Coatings in Chicago, IL, waren 
gastheer van een Thanksgiving Food Drive. Het eten werd 
gedoneerd aan een lokale voedselbank. 

4. Het team van Louisville, KY, was in september gastheer van 
een voedselinzameling voor Dare to Care en nam deel aan de 
jaarlijkse Hunger Walk georganiseerd door Dare to Care. Dare to 
Care levert voedsel aan honderden noodkeukens, schuilplaatsen 
en voedselbanken in de omgeving van Louisville. Ze hebben 
ook verschillende programma's die gericht zijn op de meest 
kwetsbaren in hun gemeenschap.

5. Een grote groep vrijwilligers in Noord-Minneapolis voltooide  
het schuren, schrapen, wassen en in de grondverf zetten van  
een huis voor een zeer dankbare familie door middel van  
A Brush with Kindness. 

6. De marketing- en productmanagementteams hebben 40 bomen 
geplant langs Shepard Road in St. Paul met de Mississippi Park 
Connection organisatie. 

7. De verkoop- en serviceteams in Australië en Nieuw-Zeeland 
hebben een dag lang als vrijwilliger bij House with No Steps 
gewerkt. Ze assisteerden het magazijnteam bij het sorteren, 
verpakken en klaarmaken van de goederen voor de distributie, 
maar ook bij de lunch en het schoonmaken van de vloeren na 
afloop!

8. Elk kwartaal besteedt het Field Operations Leadership 
Team (FOLT) zijn tijd aan vrijwilligerswerk. In 2019 deden ze 
vrijwilligerswerk in het Ronald McDonald Huis in Minneapolis, 
waar ze hielpen bij het uitpakken na een van hun grootste 
inzamelingsacties. Het team is drie uur bezig geweest met het 
verplaatsen van groot materiaal en het uitladen van pop-can tops 
vanuit hun recycling containers. 

9. Tennant's Customer Service Team UP groep hield een 
inzameling van schoolbenodigdheden ten behoeve van de Kids 
In Need Foundation in Minneapolis. De medewerkers van de 
klantenservice hebben meer dan 300 artikelen gedoneerd aan dit 
goede doel, waaronder 25 gloednieuwe rugzakken. 

10. De zomerstagiaires van Minneapolis en hun managers boden 
zich vrijwillig aan bij Second Harvest Heartland en hielpen bij het 
inpakken van meer dan 20.000 pond voedsel.

10987
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321
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De veiligheidscultuur in onze productiefaciliteiten neemt wereldwijd toe. Het 
aantal meldingen en oplossingen voor bijna-ongelukken is in de loop van het jaar 
toegenomen, omdat medewerkers en leidinggevenden proactiever zijn geworden in 
onze benadering van veiligheid. We zien het succes van de focus op bijna-ongelukken, 
omdat er in 2019 minder incidenten plaatsvonden dan in 2018. Dit jaar delen we een  
aantal projecten die op onze vestigingen wereldwijd zijn uitgevoerd en die hebben 
bijgedragen aan de vermindering van veiligheidsincidenten.

Bijna-ongeluk: Een gebeurtenis waarbij geen 
materiële schade en geen lichamelijk letsel is 

opgetreden, maar waarbij, bij een kleine verschuiving 
in tijd of positie, makkelijk schade en/of letsel had 

kunnen ontstaan. Iets waar u van wegloopt of voorbij 
loopt en denkt “Iemand had gewond kunnen raken”  

of “Dat scheelde maar weinig”.

Gezondheid en veiligheid  
van werknemers

AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN

Uden, Nederland
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MATERIAALTRANSPORT

Holland, Michigan, V.S. 

In 2019 heeft de productiefaciliteit in Holland, MI, 
een grote vernieuwing van het bestaande Rotomold-
systeem geïnstalleerd, waardoor de efficiëntie is 
toegenomen en het risico op veiligheidsincidenten 
is verminderd. Het nieuw geïnstalleerde material 
transportsysteem transporteert plastic poeder door 
een serie buizen, met behulp van vacuümpompen, 
van de buitenopslagsilo's naar overloopbakken in de 
poederkamer en vervolgens naar de Rotomold matrijzen 
bij elke machine. 

Dit betekent dat voor alle Rotomold machines, op 
één na, de operator geen plastic poeder meer via een 

emmer naar de matrijs hoeft te transporteren, maar het 
poeder direct in de matrijs kan doseren. Het nieuwe 
systeem is ontworpen met het oog op gebruiksgemak 
door het gebruik van visuele aanwijzingen voor 
de bedieners en door alleen voldoende poeder te 
doseren voor elke matrijs. Het vermindert ook het 
veiligheidsrisico door het verminderen van repetitieve 
bewegingen en het verminderen van de hoeveelheid 
gemorst poeder op de vloer en de platforms 
waardoor uitglijden en vallen wordt veroorzaakt. Het 
team geniet van de toegenomen productiviteit en 
de verminderde veiligheidsrisico's van het nieuwe 
materiaaltransportsysteem.

LOUISVILLE, KY

De Louisville Distribution Facility hielp hun gangpaden 
veiliger te maken door het installeren van netten 
en barrières op de stellingen. De netten werden 
geïnstalleerd op enkele stellingen om te voorkomen dat 
er voorwerpen in het gangpad of op een passerende 
persoon zouden vallen. Tussen de dubbele stellingen 
zijn barrières aangebracht om de plaatsing te begeleiden 
bij het wegzetten van materialen. Het voorkomt ook dat 
materiaalverwerkers pallets op de stelling erachter duwen 
en mogelijk items aan de andere kant omverwerpen. 
Beide oplossingen verbeteren de veiligheid en verhogen 
het potentieel voor de nauwkeurigheid van de inventaris, 
terwijl het potentieel voor verloren of beschadigde 
materialen wordt verminderd. 

UDEN, NL

In de Nederlandse productie- en opslagfaciliteit 
in Uden implementeerde het team een nieuwe 
manier van bijvullen die het verkeer binnen het 
gebouw verminderde. De vermindering van de 
vorkheftruckbewegingen en de omvang van de 
apparatuur die de onderdelen verplaatst, creëren een 
veiligere omgeving voor personen die zich in de hele 
productiefaciliteit bewegen. De nieuwe trekker verhoogt 
ook het zicht van de bestuurder en is een sterkere 
trekker om de onderdelen door de faciliteit te trekken.

AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN
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DAG VAN DE AARDE VIERINGEN

Tennant Company vierde in 2019 wereldwijd de Dag van de 
aarde. Kantoren namen deel door het organiseren van onze 
tweede jaarlijkse Earth Day 1K, gecoördineerde wandelingen 
voor medewerkers met een zeer haalbare afstand. 

Het thema voor de Dag van de aarde in 2019 stond in 
het teken van bedreigde diersoorten, dus de teams 
brachten tijd door tijdens de wandeling om verschillende 
planten-, dieren- en insectensoorten te identificeren die 
wereldwijd rond onze installaties leven. In onze vestiging 
in Qingpu, China, hebben meer dan 100 medewerkers 
hun omgeving verkend en verschillende planten- en 
diersoorten geïdentificeerd. Tien medewerkers 
in Holland, MI, hebben hun wandeling afgerond 
ondanks dat de temperatuur rond de tien graden 
schommelde. In Minneapolis namen 30 medewerkers 
van het hoofdkantoor, de productiefaciliteit, het 
innovatiecentrum en andere gebouwen van Tennant 
deel; terwijl ons distributiecentrum in Louisville, KY,  
15 medewerkers ontving voor hun wandeling.

In Golden Valley organiseerden we een lunch-en-
learn sessie, waarbij een team van Fresh Energy en 
Bare Honey de werknemers leerde over de voordelen 
van bestuiversvriendelijke bodembedekking op 
zonneboerderijen en zonnehoning. De bestuivingspopulaties 
nemen op grote schaal af en de medewerkers van Tennant 
waren enthousiast om meer te weten te komen over wat 
we allemaal kunnen doen om de bijen te beschermen en 
tegelijkertijd schone energie op te wekken.

AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN

Qingpu, China
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Als een van onze leidende beginselen zet Tennant 
Company zich in om voort te bouwen op onze erfenis 
als ethisch bedrijf. Naar aanleiding van het streven 
naar eerlijkheid en integriteit in alle opzichten, heeft 
het bedrijf in 2019 een studie uitgevoerd om de 
genderverschillen in de mediane beloning van mannen 
en vrouwen in de Verenigde Staten te onderzoeken. 

Uit de studie bleek dat de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen bij Tennant Company 96,25% is. Om dit cijfer 
in de juiste context te plaatsen: volgens gegevens van 
het Bureau of Labor Statistics (BLS) 2018 bedraagt de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen in de Verenigde 
Staten 81%.

Daarnaast hebben we de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen van het bedrijf voor het soort werk dat wordt 
verricht, verder geanalyseerd. De aangepaste loonkloof 
tussen mannen en vrouwen bij Tennant bleek 99,16% te 
zijn. Dit verschil van 0,84% geeft aan dat er bij Tennant 
Company sprake is van een gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen. 

Tennant Company zal jaarlijks een analyse van de 
beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen 
uitvoeren om ervoor te zorgen dat wij ons blijven 
inzetten voor een rechtvaardige beloning voor mannen 
en vrouwen en onze richtlijnen.

100%

90%

80%

70%

60 %

50%

81,00%

96,25%

BLS gegevens 
Nederland 

Tennant Company 
Verenigde Staten

GENDERGELIJKE BELONING BIJ TENANT COMPANY

AANDACHTSGEBIED: MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN

Afbeelding 1

DE LOONKLOOF TUSSEN MANNEN EN VROUWEN BIJ TENNANT COMPANY, 
VERENIGDE STATEN
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De bedrijfsdonaties van 
Tennant Company zijn 
gebaseerd op onze belofte 
om een schonere, veiligere en 
gezondere wereld te creëren 
waarin wij wonen, werken  
en onze vrije tijd doorbrengen.

VERSLAG VAN DE TENNANT FOUNDATION

SCHENKINGSPRINCIPES VAN DE TENANT FOUNDATION
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LIEFDADIGHEIDSPROGRAMMA'S

Via door het bedrijf geschonken bijdragen en de Tennant Foundation ondersteunt ons bedrijf met trots organisaties, 
programma's en personen die deze waarde en toewijding delen. Enige voorbeelden van onze hulpprogramma’s: 

VERSLAG VAN DE TENNANT FOUNDATION

SUBSIDIEPROGRAMMA

De subsidies van de Tennant Foundation zijn gericht 
op organisaties die onze gemeenschappen rond onze 
vestigingen in Minneapolis, MN, Holland, MI, Louisville, 
KY en Chicago, IL, bedienen en zijn doorgaans 
bescheiden bedrijfssubsidies. Bij het overwegen van 
verzoeken om bijdragen bezint de Tennant Foundation 
zich of dit verzoek onze belofte om een schonere, 
veiligere en gezondere wereld waarin wij wonen, 
werken en onze vrije tijd doorbrengen te creëren kan 
bevorderen. Één van de redenen dat wij bijdragen 
willen verstrekken, is dat wij de 'levenskwaliteit' in 
onze gemeenschap willen verbeteren door middel van 
milieuprogramma's of maatschappelijke dienstverlening. 
Een tweede categorie schenkingen is het bevorderen 
van de slagvaardigheid van onze werkkrachten 
door middel van onderwijs, beroepstraining en 
andere, vergelijkbare diensten. Tot slot wil de 
Tennant Foundation graag bijdragen aan culturele 
en kunstorganisaties die onze medewerkers en hun 
gezinnen in staat stellen om te "spelen". 

Tennant Company is ook bereid buiten de Foundation 
om schenkingen in natura of van apparatuur te 
geven, wanneer verzoeken worden ondersteund 
door medewerkers, en als dat bijdraagt aan onze 
schenkingsmissie, en als de ontvangende organisatie 
aan de voorwaarden voldoet.

BEURSPROGRAMMA 
AANMELDINGSPROCES 

Organisaties die graag een subsidieverzoek 
willen indienen, moeten het gewone subsidie-
aanvraagformulier van de staat Minnesota invullen en 
uitleggen hoe het werk van hun organisatie bijdraagt 
aan de missie van Tennant Foundation, d.w.z. het 
creëren van een schonere, veiligere, gezondere 
wereld waarin wij wonen, werken en onze vrije tijd 
doorbrengen. Alleen niet-religieuze organisaties die de 
kwalificatie 501(c)(3) hebben, komen in aanmerking 
voor subsidie. De stichting draagt gewoonlijk niet bij aan 
kapitaalcampagnes of organisaties die al door de United 
Way gefinancierd worden. 

Stuur de ingevulde aanvraag aan: 

Tennant Foundation 
701 North Lilac Drive, P.O. Box 1452 
Minneapolis, MN 55440

Subsidie bedrijfs- en
kapitaalrekeningen

studiebeursprogramma voor 
Tennant-medewerkers 

Programma Bijpassing 
schenkingen van vrijwilligers 

Programma Bijpassing 
schenkingen van 

medewerkers 

United Way apparatuurdonaties 
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LIEFDADIGHEIDSPROGRAMMA VAN TENNANT

APPARATUURDONATIES
Tennant Company schenkt apparatuur van Tennant aan organisaties zonder 
winstoogmerk om onze visie voor het creëren van een schonere, veiligere, 
gezondere wereld te bevorderen. Wij menen dat het van essentieel belang is 
dat ons bedrijf optreedt als rentmeester voor de gemeenschappen waar we 
zaken doen. Niet-religieuze organisaties zonder winstoogmerk die te boek 
staan als 501(c)(3)-organisaties komen in aanmerking voor de schenking van 
apparatuur. Apparatuur kan geschonken worden aan in aanmerking komende 
organisaties in de Verenigde Staten. Men overweegt het potentiële risico 
van een donatie, indien deze de zaken van een partner of een distributeur 
van Tennant nadelig zou kunnen beïnvloeden. Daarom raadpleegt Tennant 
soms zijn partners voordat een uiteindelijke beslissing wordt genomen. 

STUDIEBEURSPROGRAMMA
In 1980 is het Studiebeursprogramma van Tennant in werking gesteld 
voor in aanmerking komende kinderen van gewone voltijdse of deeltijdse 
medewerkers van Tennant. Jaarlijks zijn er maximaal 22 nieuwe studiebeurzen 
beschikbaar met bijdragen van $1.500 per jaar voor een voltijdse studie. De 
studiebeurs is beperkt tot vier opeenvolgende jaren voor studenten die een 
erkend hoger onderwijsprogramma volgen. Studenten moeten zich ieder 
jaar opnieuw kwalificeren voor de studiebeurs. De studiebeurzen worden 
toegekend op basis van leerprestaties, buitenschoolse activiteiten, en het 
potentieel te slagen in het verkozen studieprogramma.

STUDIEBEURZEN

APPARATUUR
DONATIES

VRIJWILLIGER
PROGRAMMA

BEDRIJFS-

VERSLAG VAN DE TENNANT FOUNDATION

BIJPASSING SCHENKINGEN

Al bijna vijf decennia, heeft het programma Bijpassing Schenkingen van  
de Tennant Foundation bijdragen geboden die schenkingen bijpassen  
van medewerkers aan organisaties die door de IRS in de Verenigde Staten 
erkend zijn als non-profit en belastingvrij.

BIJPASSING SCHENKINGEN VRIJWILLIGERS

Het programma Bijpassing Schenkingen van vrijwilligers waardeert 
het vrijwilligerswerk van Tennant-medewerkers in hun respectievelijke 
gemeenschappen. Via dit innovatieve programma worden 20 en 40 uren of 
meer per jaar die de vrijwilliger aan één enkele instelling schenkt, aangevuld 
met een donatie van $200 en $400 als die instelling anders in aanmerking 
zou komen voor een bijdrage van de Foundation. Als reactie op de 
toenemende behoeften van plaatselijke organisaties zonder winstoogmerk, 
moedigt het programma vrijwilligerswerk aan en beloont zulk werk.

BIJPASSING  
SCHENKINGEN VAN 

MEDEWERKERS

UNITED WAY

BIJDRAGEN

TENNANT 
FOUNDATION
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Financiële gegevens 2019  
Tennant Foundation en schenkingen

Studiebeursprogramma van Tennant $93.750

Donaties van apparatuur en voorraden $83.277

Totaal schenkingen en donaties $177.027

Eindtotaal $639.330

TENNANT FOUNDATION

Totaal aan uitgekeerde bijdragen $462.303

Totaal aantal bijdragen 241

Totaal bijpassing van schenkingen van medewerkers $59.301

Administratieve uitgaven $31.781

Uitgaven als percentage van de uitkeringen 6,9%

Bijdragen uitbetaald in 2019

Milieu $119.614

Sociale dienstverlening (WONEN) $358

Gezondheid en veiligheid (WONEN) $7.128

Cultuur en kunst (VRIJE TIJD) $70.636

Onderwijs en slagvaardigheid werkkrachten (WERK) $91.367

Openbare tv en radio (WERK) $10.200

United Way $163.000

Totaal bijdragen Stichting $462.303 

SCHENKINGEN TENANT

BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019

VERSLAG VAN DE TENNANT FOUNDATION
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VERSLAG VAN DE TENNANT FOUNDATION

Uitgereikte subsidies 2019*

98.5 KTIS
ACLU Foundation
Allina Health Hospice Foundation
ALS Association, MN/ND/SD chapter
Alzheimer's Association
American Cancer Society - GA
American Cancer Society - OK
American Foundation for Suicide 
Prevention
American Red Cross
Animal Humane Society
Arc Greater Twin Cities
Banyan Community
Benevilla
Beyond Our Door
BLIND, Inc.
Bloom Early Learning & Child Care
Bloomington Chorale Inc.
Boy Scouts of America - MI
Bridging
Buffalo Hospital Foundation
Carleton College
Catholic Charities
Catholic Relief Services
ChildFund International
Children's Theatre Company
Cokato Charitable Trust
Community Action House
Community Emergency Service
Companion Rabbit Network
Concordia College
Cookie Cart
CURE Childhood Cancer
Darden School Foundation
Dare to Care Foodbank
Dunwoody College of Technology
East Side Neighborhood Services
Environmental Initiative
Feed My Starving Children
Flight Expo Inc.
Fraser
Global Impact Homes
Great Minds Learning Center
Grinnell College
Growth & Justice
Guthrie Theater
Habitat for Humanity - GA
Habitat for Humanity - Twin Cities
Heifer International
High Tech Kids
HIRED
Holland Rescue Mission
Hope Academy
Humane Society International
Humane Society of York County

Hunt for a Cure
Indiana University Foundation
Inland Valley Down Syndrome Association
Interfaith Outreach - Plymouth, MN
Iowa State University Foundation
ISAIAH
JDRF International - NY
Junior Achievement
Kuemper Catholic School Foundation Inc.
LifeSource
Lifeworks Services, Inc.
March of Dimes
MEDA
Melanoma Awareness
Michigan State University
Minneapolis Institute of Arts
Minneapolis Recreation Development
Minnesota Opera
Minnesota Orchestra
Minnesota Pocket Pet Rescue
Minnesota Public Radio
Minnesota Stroke Association
Minnesota Transportation Museum
Minnesota Zoo Foundation
Mississippi Park Connection
MN Assistance Council for Veterans
MN Children's Museum
MN Institute for Talented Youth
MN Landscape Arboretum Foundation
N C Little Memorial Hospice Inc.
National Kidney Foundation
National MS Society
Nepal Cleft & Burn Center
New Directions Youth Ministry
Northern STEM Robotics
Oregon Friends of Shelter Animals
Our Justice
Ovarian and Breast Cancer Alliance
Pacific Garden Mission
Pasadena Livestock Show & Rodeo 
Association
People Serving People
Prairie's Edge Humane Society
PRISM
ProLiteracy
PROP
Rabbit Rescue of MN
RAICES
Riley Children's Foundation
River Works
Rogers Royals Lacrosse Booster Club
Ruff Start Rescue
Samantha Harber Fund
Science Museum of MN
Second Harvest Heartland

Seton Hall Preparatory School
Seton Hall University
Shakopee Area Catholic School
Sharing and Caring Hands
Southwest Foundation
Special Olympics - MN
Special Olympics Michigan
Special Olympics Oregon
St. Stephen's Human Services
St. Vincent de Paul Society - OR
Stages Theatre Company
The 30-Days Foundation
The Bakken Museum
The Bridge Youth Center
The Food Group
The Leukemia & Lymphoma Society - NY
The Leukemia & Lymphoma Society - CO
The Lift Garage
The Saint Paul Conservatory of Music
The St. Paul Chamber Orchestra
The Wildcat Sanctuary
The Works Museum
Three Square
Timber Bay
Toys for Tots
Treehouse Inc.
Tuff Start Rescue
Twin Cities Public Television
Union Gospel Mission
United Doberman Rescue & Canine 
Castaway
United Way - Ottawa County, MI
United Way - Twin Cities
University of Minnesota
University of Rochester
Upper Iowa University
US Coast Guard Academy Alumni 
Association
US Green Building Council - MN
Walker Art Center
Water With Blessings
West Michigan Concert Winds
With One Breath
Women Venture, LLC
World Wildlife Fund
YMCA - Gateway Region
YMCA Camp Ihduhapi
YMCA of the Greater Twin Cities
Young Dance
Young Life

*Inclusief subsidies Stichtingsbestuur en Bijpassing schenkingen Tennant-medewerkers
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Doelstelling Beoordelingsmaatstaf 2019 2018 2017 2016 2015 Opmerkingen

Pr
od

uc
te

n

Producten ontwikkelen die een meetbare 
ecologische verbetering van één of meerdere 
categorieën inhouden voor de klant tijdens  
de gebruiksfase van dat product.

Aantal geformuleerde 
doelstellingen 3 19 4 1 7 Proces geïmplementeerd 

Augustus 2014

Aantal ten tijde van lancering 
gehaalde streefwaarden * 14* 4 1 6 *Projecten waren nog niet 

gestart op 31/12/2019

Uitvoeren van wieg-tot-graf Life Cycle 
Assessment (LCA) op een product dat wordt 
aangedreven door interne verbrandingsmotor 
of een nieuw(e) technologie/businessmodel.

Complete LCA • • Gestart Nieuw in 2016 T300 Recon LCA Voltooid 
in 2019

Ontwikkelen van methodologie en 
hulpmiddel voor het berekenen van de 
impact van productportfolio's op water en 
broeikasgasemissies, die voldoen aan de 
boekhoud- en verslagleggingsnorm voor 
de zakelijke waardeketen (Scope 3) van 
het protocol voor broeikasgasemissies. 
Doelstellingen ontwikkelen voor verbetering  
op lange termijn. 

Ontwikkeling van 
methodologie en hulpmiddelen • •  • Gestart Nieuw in 2015

Streefwaarde op lange termijn 
voor broeikasgasemissies 
van productportfolio (Gebruik 
van verkochte producten 
- Scope 3, Categorie 11) 
geformuleerd.

• • • Gestart Nieuw in 2015

Streefwaarde op lange 
termijn voor waterverbruik 
van productportfolio 
geformuleerd.

- - - - Nieuw in 2015 Voltooiingstijdstip nog  
niet bepaald

Tennant Company prestatieoverzicht 
duurzame onderneming voor 2019
Tennant heeft kwantitatieve, meetbare doelstellingen voor de lange termijn vastgesteld op vier aandachtsgebieden: 

Producten, broeikasgasemissies en energie, afval, en mensen en gemeenschappen.

Beoordelingsmaatstaf 2019 2018 2017 2016 2015 Opmerkingen

Br
oe

ik
as

ga
se

m
is

si
es

 e
n 

en
er

gi
e

Intensiteit broeikasgasemissies Scope 1+2 verminderen met 25% in 2020. Het 
uitgangsjaar is 2012. (doel: 32)

Zie CDP 
Indiening online 33,6 36,7 40,2 41,5 mT CO2e per miljoen US$ 

inkomsten Basisjaar 2012: 42,6

Streefwaarden op lange termijn en op wetenschappelijke basis geformuleerd 
voor emissies Scope 1+2. • Goedgekeurd  • Gestart Nieuw in 2015 SBTi goedgekeurd begin 2018

SBT: Verminderen absolute emissies scope 1 en 2 tot 25% in 2030, met 2016 
als uitgangsjaar. (doel: 24.360mT CO2e)

Zie CDP 
Indiening online 29.572 30.427** 32.480 Nieuw in 2017

mT CO2e
**Herformulering zie details 
in CDP-response

Scope 3 (upstream en downstream) LCA voltooid.
Zie Waardekete-
ninventarisatie 

online
• • • •

Jaarlijks ingevuld voor het 
getoonde en aan het CDP 
gerapporteerde verslagjaar

SBT: Verminderen van de scope 3-emissies van verkochte producten met 
50% per $USD van de inkomsten uit apparatuur tegen 2030, met 2016 als 
uitgangsjaar. (doel: 407)

Zie CDP 
Indiening online 734 760 814 Nieuw in 2017 mT CO2e per miljoen US$ aan 

inkomsten uit apparatuur

Duurzaamheid leveringsketen—alle categorieën beoordeeld, een directe 
essentiële categorie geselecteerd voor proefronde. • • • • •

Duurzaamheid leveringsketen—programma opgesteld en uitvoering gestart. Voortgezette 
betrokkenheid

Voortgezette 
betrokkenheid Gestart - -

Doelstelling Beoordelingsmaatstaf 2019 2018 2017 2016 2015

M
en

se
n 

en
 G

em
ee

ns
ch

ap
pe

n Bedrijfsdonaties
Vrijwilligersuren medewerkers 3.836 2.655 2.058,5 2.234 3.107

Schenkingen Tennant*** $ 462.303 $ 565.065 $ 465.497 $ 576.789 $ 854.762

Veiligheidsincidenten
Werkzaamheden 4,48 5,18 6,29 7,28 4,49

NA TSCC**** 1,88 2,69 6,5 4,31 3,45

Ernst incident
Werkzaamheden 3,58 4,07 3,52 3,85 3,14

NA TSCC**** 1,44 2,07 4,66 1,26 1,25

Bedrijfsethiek

Aantal kwesties 15 21 18 13 15

Percentage afgehandeld 100% 100 100 100 100

Gemiddelde behandelingsduur in dagen 53 85 65 121 18,8

Doelstelling

A
fv

al Onze doelstelling is geen afval naar de vuilstort, en herwinning van energie. Wij realiseren ons dat dit streven misschien niet haalbaar of zakelijk gesproken onpraktisch is, vanwege onze schaal en de 
infrastructuur voor materiaalscheiding. Maar toch gaan we door met onze bedrijfsactiviteiten regelmatig doorlichten en met het zoeken naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval en verspilling te reduceren.

***Omvat totaal van subsidie-uitkeringen Tennant Foundation, Matching gift-programma voor medewerkers, apparatuurschenkingen en studiebeursprogramma voor medewerkers.  
****North American Tennant Sales and Service
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INDEX: MATERIALITY

Materiality Workshops
During 2013, we conducted six materiality workshops 
globally. Participants represented key functions at 
each of our major locations. The first step was to 
brainstorm Tennant Company’s internal and external 
impacts on the environment, society, and economy. 
We used a prioritization process, based on the GEMI 
(Global Environmental Management Initiative) Metrics 
Navigator™ tool, to prioritize the list of environmental, 
social, and economic issues and opportunities. This 
brainstorming and GEMI tool allowed the company to 
ensure that we are focusing on topics our stakeholders 
are concerned about, but that are also relevant to 
our operations. Tennant’s Four Focus Areas for our 
Sustainable Enterprise are: Products, GHG Emissions/
Energy, Waste, People and Communities.

We identified many issues that were similar or related. 
Issues were grouped into what are now called our 
four focus areas. The topics were also mapped onto 
a matrix to demonstrate how each topic impacts the 
environment and Tennant Company’s stakeholders 
(Figure 2: Stakeholder Materiality Analysis Matrix). 

The final phase of establishing objectives, goals, and 
metrics was completed in 2014. For the goal-setting 
process, we used several small working groups. 
Working group members included company leaders 
who will have a key role and impact on achieving 
results in a given focus area. The working groups 
established goals for each area that will be tracked 
through our sustainability reporting. These objectives, 
goals, and metrics can be found in the focus area 
sections of this report.

In 2019, we reviewed a large number of important 
issues that were brought to our Sustainable Enterprise 
team by internal and external stakeholders. Many of 
the issues aligned with the four focus areas from the 
2014 exercise. We have taken this information further 
to identify where the issues impact Tennant’s value 
chain so we can better prioritize future projects.  
This can be seen in Table 8: Material Topics Value 
Chain Map. 

TENNANT’S FOUR FOCUS AREAS FOR OUR SUSTAINABLE ENTERPRISE:

PRODUCTS WASTEGHG EMISSIONS/ENERGY PEOPLE & COMMUNITIES
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Economic

Safety

Hi
gh

High

Lo
w

Low

People
Customer Safety Human Rights

Product Use Phase

Design

Supply Chain

Customer Service

Materials

Production

Product End of Life

GHG Emissions

Energy

Safety

Water
Waste

Figure 2

STAKEHOLDER MATERIALITY ANALYSIS MATRIX

People & CommunitiesProduct GHG Emissions/Energy Waste

IM
PA

CT
 O

N
 S

TA
KE

H
O

LD
ER

S

SIGNIFICANCE OF ECONOMIC, ENVIRONMENTAL, & SOCIAL IMPACTS



  2019 Corporate Sustainability Report | Tennant Company          59

Focus Area Issue Product 
Development

Source of 
Material

Upstream 
Supply Chain Production Downstream 

Supply Chain
Use of 
Products End of Life

Products

Customer 
Service

Management of warranty claims, recalls, and 
customer issues.  • • • •

Design CO2 emission reduction & energy efficiency • • •

LCA in product design & environmental 
performance improvement • • • • • •

Materials Material sourcing of conflict & critical 
minerals and the associated risks • • •

Production risks from supply disruptions of 
rare earth metal minerals • • • •

Product End 
of Life

Recyclability, reusability, remanufacturing, 
and hazardous waste disposal • • • •

Product 
Use Phase

Product use phase including water 
consumption • •

Product use phase including emissions and 
fuel consumption • •

Production Management and disposal of toxic 
substances such as mercury and lead • •

Supply 
Chain

Quality control with supply chain partners • • •

Returnable packaging • •

Direct economic impacts including taxes and 
tariffs • • •

Environmental and social standards strategy 
in the supply chain includes criteria for raw 
material sourcing, recyclable and renewable 
materials

• •

Table 8

MATERIAL TOPICS VALUE CHAIN MAP

Continued > 

INDEX: MATERIALITY
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Focus Area Issue Product 
Development

Source of 
Material

Upstream 
Supply Chain Production Downstream 

Supply Chain
Use of 
Products End of Life

GHG Emissions/ Energy

Energy Energy consumption from production phase •

Energy consumption within supply chain • •

Fuels & electrical grid - renewables • • • • •

GHG 
Emissions

Climate change mitigation • • • •

GHG emissions production and products • • • • •

Waste

Safety Occupational health risk from e-waste • • •

Waste End-of-life products reclaiming systems for: 
reuse, recycling, and recovery of materials • • •

Waste stream management including process 
efficiency • • • •

Water Enterprise water use •

People & Communities

Economic Diversity in governance bodies • • • • •

Indirect economic impacts • • • •

Precautionary principle approaches for business • • • • • • •

Customer 
Safety

Product safety including: safe handling of 
product, product security • • •

Human 
Rights

Human Rights Focus: discrimination, ethics 
corruption & bribery, human rights • • • • • • •

People Labor practices • • • •

Community involvement • •

Safety Occupational Health and Safety: risks exposure 
to toxic chemicals, operations, and supply chain • • • • • •

INDEX: MATERIALITY
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Tennant Company performed an extensive materiality 
assessment with our stakeholders in 2013. The 
outcome helped define the company’s current 
Sustainable Enterprise strategy. Considering our 
recent acquisitions, Tennant Company anticipates 
returning to our stakeholders to refresh this 
materiality assessment. 

We performed a multi-step process performed in 
2013 for identifying material issues. We first identified 
stakeholder groups and key members of each group. 
We then defined our engagement strategies for 
each group, with no group being engaged the same 
way. For some groups we employed proxies where 
direct dialogue was not practical. Table 2, Stakeholder 
Engagement Strategy and Tactics, lists each 
stakeholder group, the strategies and tactics used 
for engaging them, and their concerns and priorities. 
Our three primary stakeholder groups are: customers, 
investors, and employees.   

Reporting Boundary
Tennant Company leases, rents, or owns many facilities globally. These facilities, along with the global sales and 
service fleets, make up the Company’s Scope 1 and 2 carbon emissions. Many of these facilities are relatively small 
and used for sales and/or service offices, parts warehouses, or storage. Based on analysis of the facility ownership/
rental/lease arrangement and utility usage, we have identified 38 facilities as material. These will be included in our 
reporting boundary for 2019, including IPC facilities. All fleets in countries with direct sales and service presence 
are within the reporting boundary. The facilities outside the boundary are, in aggregate, less than 1% of our total 
emissions and energy consumption. Tennant Company closed on the Gaomei acquisition on January 4, 2019; 
facilities and fleets acquired as part of Gaomei are excluded from 2019 GHG emissions reporting boundary.  

Tennant Company has updated our internal reporting calendar, which means just as with the 2018 report, we will be 
decoupling the events of 2019 featured in this report from the carbon reporting. This will allow Tennant to publish our 
annual Corporate Sustainability Report in a timely fashion, creating a more relevant report for our stakeholders. 

Stakeholder Engagement

CUSTOMERS INVESTORS EMPLOYEES

MATERIAL TOPICS

ENGAGEMENT STRATEGIES

INDEX: REPORTING BOUNDARY/STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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The objective of the stakeholder engagement and 
materiality exercises was to identify and prioritize 
stakeholder needs, expectations, and concerns. These 
were then used to define what Tennant Company 
should address within our sustainability programs. The 
material topics determined by this process are covered 
in the body of this report and in the GRI Index. 

For the customer stakeholder group, we directly 
engaged our global Strategic Accounts sales 
managers, account managers, and sales support  
staff to mine customer requests. The top three 
areas of concern for our customers are (Table 9): 
greenhouse gas emissions (carbon and energy), 
waste, and sustainability policies. An emerging  
area of interest is our value stream, both up and 
downstream, including: human rights, labor practices, 
safety, ethics, corruption, and the environmental 
impacts of our products.

Investor engagement occurs through meetings with 
our investor relations personnel. Investors’ primary 
interests are economic and governance, which are 
covered in our SEC filings. However, in the last 
12 months there has been an emerging interest in 
our environmental stewardship, carbon reporting, 
and environmental, social, and governance (ESG) 
performance. 

Our final primary stakeholder group is our employees. 
To gauge their priorities, we conducted a series 
of regional materiality workshops in 2013. These 
workshops identified what our employees were 
concerned about when it came to Tennant Company 
and the environment. In addition, employees 
completed an all-employee attitudinal survey in 
2015. Based on this employee survey, Tennant 
refocused our Human Resources priorities to address 
areas of opportunity for our Sustainable Enterprise 
strategy, such as communication and collaboration, 
while continuing to support stewardship, job fit and 
impact. We use different collaboration platforms to 
educate and request feedback from employees, as 
well as formal and informal training on a variety of 
sustainability topics, including waste, recycling, and 
the circular economy. 

Engagement for Scope 3 supply chain emissions 
(Categories 1, 4 and 9) come primarily from our 
partners in the manufacturing, warehousing, and 
transportation sectors, with manufacturing being 
the largest. A small number of suppliers account for 
20% of our Scope 3, Categories 1, 4 and 9 emissions. 
The top 25 suppliers account for 41% of raw material 
spend in 2019. In 2019, Tennant prioritized sourcing 
categories in which to begin supplier engagement 
based on the Scope 3 GHG Emissions and Water 
footprint analysis completed in 2014. This cross-
functional effort involved procurement, engineering, 
and sustainability departments.

Tennant Company’s Sustainable Enterprise team 
has increased collaboration with the Minnesota 
Sustainable Growth Coalition (SGC) over the last 
few years, culminating in the adoption of three vision 
statements for Clean Energy, Water, and Materials. 
The SGC is a business-led partnership of nearly 30 
member organizations focused on advancing the next 
frontier of corporate sustainability and the circular 
economy. The Coalition is committed to creating 
societal-level, systemic impact on energy, water, and 
materials through collaboration across public and 
private sectors. Having cross-sector, cross-industry 
organizations working together ensures the projects 
our teams are prioritizing are in alignment with 
where the future of sustainable business practices is 
headed. We believe this work is just as important as 
our internally focused efforts because it assures that 
we do not fall behind as global sustainable business 
practices continue to evolve. 

INDEX: STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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Table 9

STAKEHOLDER ENGAGEMENT STRATEGIES, TACTICS AND AREAS OF INTEREST

Stakeholder 
Group

Engagement Strategy

What strategy will Tennant Company employ to 
engage stakeholders?

Engagement Tactic

How will Tennant Company implement these strategies?

Major Issues and Concerns

What are stakeholders most concerned about?

Customers Know customer’s concerns and needs

Meet their reasonable expectations

Direct dialogue with customers where feasible

Leverage customer requests for information as proxy for their 
sustainability priorities

Publish performance in CSR and CDP reporting

GHG emissions, waste, water, packaging, 
supply chain, end-of-life (EOL), sustainability 
plans and certifications, sustainability-minded 
innovations

Investors Proactively share sustainability highlights with 
investors

Increase ESG disclosure transparency

Include sustainability performance on website

Publish performance in CSR and CDP reporting

Return on investment

Security of investment

Employees Know employee’s concerns and needs

Meet their reasonable expectations

Promote Sustainable mindset and actions at work 
and at home

Conduct all-employee attitudinal survey at regular intervals

Form employee focus groups to address key concerns and issues

Refer interested employees to online CSR report

Formal and informal training on sustainability-focused topics. 

Support employee interest in projects that contribute toward 
objectives, goals and metrics

Varies by region and includes topics such as: 
GHG emissions & energy, waste reduction 
& recycling 

Value Stream Maintain a secure, reliable, balanced and 
respectful partnership with suppliers and 
distribution channel members

Evaluate supplier compliance with Tennant Company’s supplier 
guidelines and expectations 

Meet reasonable needs of distribution channel members and 
respect their business

Regular Supplier Summits 

Risk mitigation

Governments Have policies in place to ensure full compliance 
with regulatory requirements

Monitor regulations, react to changes and new legislation as 
appropriate

Varies by region. Regulatory compliance: 
conflict minerals, emissions, discharges, 
hazardous materials, safety, labor practices, 
anticorruption, ethics, recycling, and end-
of-life. 

Communities Have policies and practices in place to ensure 
Tennant Company is an exemplary corporate 
resident: locally, nationally, globally

Meet local codes for emissions, discharge, noise, etc.

Offer employment opportunities at fair market compensation

Give back to communities in which we work, live and play

Employment, compliance with ordinances, 
taxes

NGOs (Non-
Government 
Organizations)

Partner with those whose mission is aligned with 
Tennant Company’s business objectives

Remain open to dialogue from NGO’s who are not 
aligned but may provide other benefits

Support through memberships and sponsorships; participate in 
meetings, forums and workshops

Support and align with their mission

Trade 
Organizations 
& Partners

Maintain membership in organizations that are 
aligned with Tennant Company’s business purpose

Support through memberships and participation in industry work 
groups, forums and workshops

Support and align with their mission

INDEX: STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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GRI IndexGRI INDEX

Disclosure 
Number

UNGC 
Principle

Disclosure Title Reference Disclosure Statement

102-1 Name of the organization Tennant Company Summary

102-2
Activities, brands, products, 
and services

Tennant Company Summary

102-3 Location of headquarters Map

102-4 Location of operations Map

102-5 Ownership and legal form 10-k pg. 1

102-6 Markets served Tennant Company Summary

102-7 Scale of the organization
Tennant Company Summary  
Tennant 10-k: 5, 8-9

102-8 6: Labor
Information on employees and 
other workers

102-8 Gender-Country 
102-8 Age Group Gender 
102-8 Age Country Gender

102-9 Supply chain Stakeholder Engagement Section

102-10
Significant changes to the 
organization and its supply 
chain

No significant changes to the organization and its 
supply chain occurred in 2019.

102-11
Precautionary Principle or 
approach

Environmental impact factors are identified during 
the design of new products. Tennant Company also 
submitted a Scope 3, Category 11 Science Based 
Target for approval in 2018. This continued work is a 
reflection of our focus on the precautionary principle 
in product design and operations. 

102-12 External initiatives Start of each focus area.

102-13 Membership of associations 

American Association of Cleaning Equipment 
Manufacturers, International Sanitary Supply 
Association, Electro Chemical Activation Consortium, 
Eunited Cleaning-The European Cleaning Machine 
Association, Cremona Energy Consortium, 
Environmental Initiative & MN Sustainable Growth 
Coalition, UN Global Compact, Canada Green 
Building Council, U.S. Green Building Council, Twin 
Cities Conflict Minerals Task Force, Waste Wise 
Minnesota, Northstar Initiative for Sustainable 
Enterprise, BSCAI, PRSM, SEAC, ABRALIMP, 
ABIMAQ, Cleaning Industry Research Initiative, CEB/
Gartner Human Resources Practice Group, Minnesota 
Chamber of Commerce, Minnesota Business 
Partnership, National Association of Corporate 
Directors, Responsible Minerals Initiative

102-14
Statement from senior 
decision-maker

CEO Letter

102-15
Key impacts, risks, and 
opportunities

10-k pg. 6-8
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Disclosure 
Number

UNGC 
Principle

Disclosure Title Reference Disclosure Statement

102-16
10: Anti-
corruption

Values, principles, standards, 
and norms of behavior 

We have an employee handbook, business ethics 
guide, training on code-of-conduct topics, and 
nondiscrimination policy among others which are 
available to all employees in digital and printed 
formats. We have an ethics hotline to anonymously 
report business ethics concerns. 

102-17
10: Anti-
corruption

Mechanisms for advice and 
concerns about ethics

We have an employee handbook, business ethics 
guide, training on code-of-conduct topics, and 
nondiscrimination policy among others which are 
available to all employees in digital and printed 
formats. We have an ethics hotline to anonymously 
report business ethics concerns. 

102-18 Governance structure 
Proxy pg. 13-14, 16-19

Governance Documents

Tennant Company is governed by our Board 
of Directors, which has four standing Board 
Committees: Audit, Compensation, Executive and 
Governance. Each committee of Tennant Company's 
Board of Directors has a written charter covering 
the committee's purpose and responsibilities. The 
Charters and Corporate Governance Principles for 
Tennant Company's Board Committees are available 
at investors.tennantco.com.

102-19 Delegating authority Proxy pg. 13-14

102-20
Executive-level responsibility 
for economic, environmental, 
and social topics 

Proxy pg. 16-18

Economic responsibilities are held by the Audit 
Committee, Environmental responsibilities roll 
into the SVP of Human Resources, and Social 
responsibilities roll into the General Counsel.

102-21
Consulting stakeholders on 
economic, environmental, and 
social topics 

Director of Sustainable Enterprise reports to the 
CEO who is on the Board of Directors. Sustainable 
Enterprise team consults with stakeholders and 
provides information to highest governance body 
through the Director of Sustainable Enterprise. 

102-22
Composition of the highest 
governance body and its 
committees 

Proxy pg. 19-21

102-23
Chair of the highest 
governance body 

Proxy pg. 13-14

102-24
Nominating and selecting the 
highest governance body 

Proxy pg. 18-22

102-25 Conflicts of interest Proxy pg. 12-13

102-26
Role of highest governance 
body in setting purpose, 
values, and strategy

Proxy pg. 17-18

102-27
Collective knowledge of 
highest governance body

Proxy pg. 5-12

GRI INDEX
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Disclosure 
Number

UNGC 
Principle

Disclosure Title Reference Disclosure Statement

102-28
Evaluating the highest 
governance body’s 
performance 

Proxy pg. 18

102-29
Identifying and managing 
economic, environmental, and 
social impacts

Proxy pg. 14-15

Economic responsibilities are held by the Audit 
Committee, Environmental responsibilities roll 
into the SVP of Human Resources, and Social 
responsibilities roll into the General Counsel.

102-30
Effectiveness of risk 
management processes 

Proxy pg. 14-15

102-31
Review of economic, 
environmental, and social 
topics

Proxy pg. 14-18

102-32
Highest governance body’s role 
in sustainability reporting 

Report is reviewed by members of the executive 
management team and Sustainable Enterprise to 
ensure material topics are covered. 

102-33
Communicating critical 
concerns

All interested parties may communicate with the 
independent members of the Board of Directors by 
writing to the Chair of the Executive Committee at 
 
ATTN: General Counsel, Mail Drop # 29 
Tennant Company 
701 North Lilac Drive 
Minneapolis, MN 55422 
 
All of the communications will be delivered to the 
General Counsel who will forward communications to 
the appropriate member(s) of the Board of Directors 
to address the matter.

102-34
Nature and total number of 
critical concerns

Sustainable Enterprise 
Performance Summary

102-35 Remuneration policies Proxy pg. 25-37

102-36
Process for determining 
remuneration 

Proxy pg. 28-38

102-37
Stakeholders’ involvement in 
remuneration 

Proxy pg. 50

102-38
Annual total compensation 
ratio

Proxy pg. 48-49

102-39
Percentage increase in annual 
total compensation ratio

Proxy pg. 48-49

From 2017 to 2018: -2:1 
From 2018 to 2019:  3:1 
2017 Pay Ratio: 50:1 CEO Pay: $3,156,508, Average 
employee: $62,796 
2018 Pay Ratio: 86:1 CEO Pay: $4,236,191, Average 
employee: $49,436 
2019 Pay Ratio: 94:1 CEO Pay: $4,923,183, Average 
employee: $52,172

102-40 List of stakeholder groups Stakeholder Section

GRI INDEX
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102-41 3: Labor
Collective bargaining 
agreements

Collective bargaining agreements exist where 
required per local laws. 

102-42
Identifying and selecting 
stakeholders 

Stakeholder Engagement Section

102-43
Approach to stakeholder 
engagement

Stakeholder Engagement Section

102-44 Key topics and concerns raised Stakeholder Engagement Section

102-45
Entities included in the 
consolidated financial 
statements 

10-k pg.  8-9

102-46
Defining report content and 
topic Boundaries 

The team works to collect information from our 
global operations by sending out a call for content 
to management team, in addition to a brainstorm 
meeting with report team. The team ensures content 
aligns with four focus areas. 

102-47 List of material topics Materiality Section

102-48 Restatements of information CDP Supply Chain Response
Carbon Emissions Reporting restatements can be 
found in the CDP Supply Chain Response. 

102-49 Changes in reporting Reporting Boundary

102-50 Reporting period 
Calendar year 2019 
(January 1- December 31)

102-51 Date of most recent report 2018 report published in July 2019.

102-52 Reporting cycle Report published on an annual basis.

102-53
Contact point for questions 
regarding the report 

Questions and comments pertaining to this report 
can be directed to:  
SustainabilityReport@tennantco.com

102-54
Claims of reporting in 
accordance with the GRI 
Standards

This report has been prepared to follow the GRI 
Standards Core. 

102-55 GRI content index GRI Content Index.

102-56 External assurance 

At this time there is no External Assurance with CSR. 
We do receive external assurance for CDP using 
the AA1000AS(2008 with 2018 addendum) Type 2 
Moderate-level assurance. 

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

Material Topics Boundary Chart

103-2
The management approach and 
its components 

Detailed at the beginning of each focus area. 

103-3
Evaluation of the management 
approach

Year over Year progress chart shows continued 
progress towards and individual sections will go into 
more details.

201-1
7: 
Environment

Direct economic value 
generated and distributed

10-k pg. 23-28

GRI INDEX
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201-2
Financial implications and 
other risks and opportunities 
due to climate change

10-k pg. 5-8 
CDP Response pg. 30

Climate change risks are detailed in the 2019  
CDP Response. 

201-3
Defined benefit plan obligations 
and other retirement plans

10-k pg. 43-47

Tennant Company offers benefit plans to employees 
around the world in compliance with local 
requirements and with consideration for local 
markets. 
In the United States and Canada: 
Retirement Savings Plan match from the company 
at 75% on the first 4% of deferrals, or 3% total 
company match, beginning on employees hire date. 
94% of employees participate in the U.S. plan and 
90% participate in the Canada plan. The savings plan 
offers a profit sharing option which has averaged 
2.81% over 16 years. 
In Brazil: 
Retirement plan provides for 100% company match 
on the first 4% of employee contributions. 80% of 
employees participate in this plan.

201-4
Financial assistance received 
from government

Tennant Company received financial assistance from 
governments in 2019.  
 
Tennant received $225,420 from the Commerce 
Bureau of Hefei State High-tech Industry 
Development Zone for the construction of a new 
production facility in Hefei for Gaomei.

202-2 6: Labor
Proportion of senior 
management hired from the 
local community

Table 202-2 Hiring Process
Five out of 6 members of senior management team 
are from the local community. 

203-1
Infrastructure investments and 
services supported

Tennant Company Foundation

203-2
Significant indirect economic 
impacts

Tennant Company Foundation Tennant Company Foundation donations 

GRI INDEX
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204-1
Proportion of spending on local 
suppliers 

24.52% of spend is with local suppliers, globally. 
Local is defined as based in the state that the 
Tennant Operations is located in within the United 
States, and within the country for all other locations. 
This is provided for suppliers that are listed below, 
and does not include Brazil, Gaomei, or Italy 
locations.  
MN- 55%  
KY- 0% 
MI-8%  
IL- 18%  
MX- 97%  
NL-33%  
JP- 1%  
AU-77%  
CN-68% 

205-1
10: Anti-
corruption

Operations assessed for risks 
related to corruption

We comply with the provisions of the U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) of 1977, the UK Bribery 
Act 2010, and other applicable ABAC (anti-bribery, 
anti-corruption) laws and regulations. Accordingly, 
our relevant policies prohibit any payments to 
persons, foreign officials, or foreign political parties 
for the purpose of obtaining, retaining, or directing 
business.

205-2
10: Anti-
corruption

Communication and training 
about anti-corruption policies 
and procedures

We conduct online business ethics training across 
our employee base and online ABAC training to 
select job functions. Additionally, on a risk-based 
approach we conduct supplemental live and web-
based business ethics and ABAC training to select 
employees and third parties.

205-3
10: Anti-
corruption

Confirmed incidents of 
corruption and actions taken

None in 2019.

206-1
Legal actions for anti-
competitive behavior, anti-
trust, and monopoly practices

None in 2019.

302-1

7: 
Environment 
8: 
Environment

Energy consumption within the 
organization

CDP pg. 77-78 GHG section.

302-2
8: 
Environment

Energy consumption outside of 
the organization

CDP pg. 50-52, 69-75 Scope 3 data.

302-3
8: 
Environment

Energy intensity
CDP pg. 49-52, 65-66 & GHG 
section

Scope 3, Cat 11 & earlier Scope 1 & 2 emission 
reduction targets.

302-4

8: 
Environment 
9: 
Environment

Reduction of energy 
consumption

CDP pg. 78-82
Process and efficiency projects for  
Scope 1 emissions. 
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302-5

8: 
Environment 
9: 
Environment

Reductions in energy 
requirements of products and 
services

Product Section Scope 3, Cat 11  

303-1

7: 
Environment 
8: 
Environment

Interactions with water as a 
shared resource

Water is used in our paint production areas, testing 
new tanks in rotomold production areas, and cleaning 
used equipment at our recon facilities. Based on 
a 2013 study, compared to our full production 
process, water is not material, but our customers are 
concerned about water use in their machines. We 
have developed different technologies that allow our 
customers to monitor their water use and/or use less 
water to clean their floors. 

305-1

7: 
Environment 
8: 
Environment

Direct (Scope 1) GHG emissions CDP pg. 67 & GHG section

305-2
8: 
Environment

Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

CDP pg. 67-68 & GHG section

305-3

7: 
Environment 
8: 
Environment

Other indirect (Scope 3) GHG 
emissions

CDP pg. 69-75 & GHG section

305-4
8: 
Environment

GHG emissions intensity CDP pg. 49-52 & GHG section

305-5

8: 
Environment 
9: 
Environment

Reduction of GHG emissions CDP pg. 52-62 & GHG section

306-2
8: 
Environment

Waste by type and disposal 
method

Estimated Industrial Recycling, including metals, 
plastics, tires, cardboard, and electronics totaled 
over 4,560 tons globally. 

306-3
8: 
Environment

Significant spills There were no significant spills in 2019.

307-1
8: 
Environment

Non-compliance with 
environmental laws and 
regulations

There were no significant fines or sanctions for non-
compliance with environmental laws or regulations 
in 2019. 

308-1
8: 
Environment

New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

Supplier evaluation tool is under development, with 
plans to include environmental criteria. 

308-2
8: 
Environment

Negative environmental 
impacts in the supply chain and 
actions taken

Tennant Company is not aware of any negative 
environmental impacts in the supply chain. 

401-1 6: Labor
New employee hires and 
employee turnover

16.84% Global New Hire rate for 2019 
16.41% Global Turnover rate for 2019
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401-2

Benefits provided to 
full-time employees that are 
not provided to temporary or 
part-time employees

Tennant Company values our employees and their 
families. The company is committed to providing 
a competitive benefits package as part of a Total 
Rewards Paradigm (benefits, compensation, well-
being, and recognition).  
Benefits for our different global locations are set 
up to follow local laws and regulations, as well as 
to be competitive for the local market. In 2019, our 
compensation program included salaries, benefits, 
bonuses, commissions, stock awards, and retirement 
benefits. 
 
Global recognition: 
Tennant’s “Applause” program delivers timely, 
personalized, and meaningful recognition to 
employees globally. Individuals can nominate 
colleagues or teams for a monetary reward to 
recognize outstanding work, or to send a quick “thank 
you” at any time.
 
U.S. Benefits: 
In the U.S., the benefit package includes a robust 
variety of competitive benefit options. Options 
include medical, dental, and vision plans; disability 
coverage; and life insurance. The company has also 
established a Wellness and Well-Being program to 
benefit employees, which offers a range of ways for 
employees to participate: Health screening provides 
meaningful insight into employees’ health status. 
Just over 20% of our U.S. employees participated in 
onsite screenings, taking advantage of the financial 
rewards offered for participation in the program. 
Customized coaching allows employees and their 
families to access advice on a variety of health and 
wellness topics and is available to every employee 
enrolled in U.S. health insurance programs.

cont. pg 72
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401-2

Benefits provided to full-
time employees that are not 
provided to temporary or part-
time employees.

On-campus and online training gives employees 
multiple opportunities to attend seminars or online 
webinars and to health benefits like screenings and 
flu shots at Tennant facilities.

24 x 7 advocacy and support program gives advice 
and services via email or phone and helps employees 
solve problems like finding medical care, reviewing 
health options, understanding bills, and managing life 
transitions, stress, and other personal challenges.

China Benefits
Supplementary Medical Insurance complements 
provision made by local governments, including 
medical expenses, one-child insurance, accident and 
disease insurance and an annual physical exam and 
hospitalization subsidy, as well as employee care 
coverage for life events such as marriage, birth, and 
death of a relative.

See table 401-2 for the full list of Wellness & Well-
being benefits. Benefits vary for global locations 
depending on local rules and regulations.

401-3 6: Labor Parental leave 

Tennant Company’s parental leave programs vary 
by country to comply with local laws and to be 
competitive in the market.

In the U.S., the company grants up to 12 weeks of 
leave as specified by the federal Family and Medical 
Leave Act (FMLA), permitting employees to care for a 
newly born or adopted child or for a family member’s 
serious illness. Personal leave of up to six months 
may be approved by management. Additionally, the 
company provides eligible employees Paid Parental 
Time, which is up to 40 hours within 12 weeks of the 
birth or adoption of a new child. 

U.S. employees of Tennant Company can access 
support for fertility services and adoption assistance. 
The company also offers parental resources on a 
variety of topics.

In 2019, 31 employees in the United States took Paid 
Parental Leave.

402-1 3: Labor
Minimum notice periods 
regarding operational changes 

Tennant Company does not have a defined notice 
period. Notice period is determined for each event 
based on business needs. 
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403-1

Workers representation in 
formal joint management–
worker health and safety 
committees

Tennant Company has health and safety committees 
at most of the production facilities globally. The 
committees include members of plant management 
and employees from the different departments at the 
facility. Some of the work these committees have 
completed in 2019 can be found in the Safety section 
of the report. 

403-2
1: Human 
Rights

Types of injury and rates of 
injury, occupational diseases, 
lost days, and absenteeism, 
and number of work-related 
fatalities

See Annual Performance Summary

There were zero work-related fatalities in 2019.  
 
-Incident Rate:  # recordable injuries X 200,000 hours 
÷ Actual hours worked 
-Severity (DART) Rate: # of DART cases X 200,000 
hours ÷ Actual hours worked 
 
Tennant Company uses the following definitions 
when reporting near misses, incidents and injuries.  
Near miss: Anything considered unsafe. An event 
where no property was damaged and no personal 
injury sustained, but where, given a slight shift in 
time or position, damage and/or injury easily could 
have occurred. Something you walk away from or 
past and think to yourself “someone could have been 
hurt” or “that was close.”

Incident: An unplanned, undesired event that results 
in personal injury requiring only in-house medical 
attention (i.e., band-aid), property damage or spill. 
Injury: An unplanned, undesired event that results in 
personal injury requiring outside medical attention.

404-1 6: Labor
Average hours of training per 
year per employee

There are many points throughout the year that  
our employees complete training, whether that 
be safety training, ethics training, orientation or 
machine operation training. There is not currently a 
central point that manages and monitors enterprise 
training. Below is a snapshot of a few different 
training programs:  
 
North American Sales and Service completed a 
combined 9,338 hours of training. We had at least 
8,344 hours of safety training completed globally.  
 
Globally, employees completed 15,728 hours 
of training on our e-learning platform, Tennant 
University.  
 
We had an average of 7.5 hours of training per 
employee in 2019. We believe this is a low estimate 
due to our lack of global training tracking.
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404-2
Programs for upgrading 
employee skills and transition 
assistance programs

Talent Management/Development: Tennant Company 
utilizes an annual Talent Review process to identify 
top talent, critical roles, successors, and plan 
individual development. Individual development plans 
are used to help employees to enhance their skills 
and prepare them for future opportunities. In addition 
to the Talent Review, Tennant Company currently 
offers two leadership development programs 
designed to help leaders understand the behavioral 
expectations associated with their level of 
leadership. HR also deploys an annual Performance 
Management training for current managers and 
employees to help them understand their role and 
responsibilities in the process.

Tuition Reimbursement: 
All qualified employees are eligible for tuition 
reimbursement for approved courses. Reimbursement 
amounts vary based on the number of hours an 
employee works, the course level (undergraduate/
graduate), the grade received, and any other financial 
assistance received by the employee. 
Transition Assistance/Career Management: 
Tennant Company offers outplacement and career 
management services through Career Partners 
International (CPI) for eligible employees. The level of 
support varies based on the level of the employee.

404-3 6: Labor

Percentage of employees 
receiving regular performance 
and career development 
reviews

All eligible legacy Tennant Company employees 
received a performance review with the goal of 
completing the review within one month of the 
scheduled common review date (April). 

405-1 6: Labor
Diversity of governance bodies 
and employees

405-1 Diversity in Governance 
Table

405-2 6: Labor
Ratio of basic salary and 
remuneration of women to men

Gender Pay Gap Section
Ratio calculated for employees working in the United 
States. 
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406-1
1: Human 
Rights 
6: Labor

Incidents of discrimination and 
corrective actions taken

See Annual Performance Summary

In the ordinary course of business, allegations of 
discrimination may be received by Tennant Company 
through supervisors, representatives of Tennant 
Company's Human Resources organization, Tennant 
Company's Ethics Hotline or external authorities. 
The Ethics Hotline number is available globally 
and complaints may be made anonymously, where 
allowed by law. All allegations are promptly 
investigated using internal or external independent 
investigators and remedial action is taken where 
necessary. Tennant Company enforces a strict anti-
retaliation policy to encourage employees to provide 
prompt notice of issues and to encourage early 
resolution. In addition, Tennant Company's Human 
Resources organization regularly audits internal 
procedures and responds to requests for information 
from external authorities, such as state and federal 
labor and government contracting authorities.

407-1 3: Labor

Operations and suppliers in 
which the right to freedom 
of association and collective 
bargaining may be at risk

Supplier Code of Conduct
In 2019 Tennant Company was not made aware of 
potential risks to freedom of association or collective 
bargaining at our operations or our suppliers. 

408-1 5: Labor
Operations and suppliers at 
significant risk for incidents of 
child labor

Supplier Code of Conduct

It is Tennant Company's policy that it will not employ, 
nor knowingly engage with suppliers who employ, 
workers younger than the minimum age prescribed 
by local law. Notwithstanding, Tennant Company's 
policy is to not employ, nor knowingly engage with 
suppliers who employ, workers younger than 15 years 
of age. 

409-1 4: Labor
Operations and suppliers at 
significant risk for incidents of 
forced or compulsory labor

Supplier Code of Conduct

Tennant Company does not use, nor does it 
knowingly engage with suppliers who use forced 
labor, whether in the form of prison labor, indentured 
labor, bonded labor, slavery, or otherwise. 

412-1
1: Human 
Rights

Operations that have been 
subject to human rights 
reviews or impact assessments

Tennant Company's operations are regularly 
reviewed to ensure human rights, ethics, and labor 
practices are aligned with our corporate policies and 
practice. The Company maintains a global hotline to 
receive complaints and issues, anonymously, where 
allowed by law, and enforces a strict anti-retaliation 
policy to encourage self-regulation. 

412-3
2: Human 
Rights

Significant investment 
agreements and contracts that 
include human rights clauses or 
that underwent human rights 
screening

100% of our suppliers who either sign our form 
of supply agreement or provide product via PO 
(subject to our T&Cs) are subject to our Supplier Core 
Expectations which include human rights. 
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414-1
2: Human 
Rights

New suppliers that were 
screened using social criteria

Supplier evaluation tool is under development. A 
team is reviewing and updating the screening criteria 
to align with supplier code of conduct. 

414-2
2: Human 
Rights

Negative social impacts in the 
supply chain and actions taken

Tennant Company was not made aware of any 
negative social impacts in the supply chain in 2019. 

415-1
10: Anti-
corruption

Political contributions

Aside from our participation in public industry bodies 
that recommend product safety standards, in which 
cases our participation is appropriate, public, and 
fully transparent, Tennant Company does not lobby or 
participate in public policy development.

We do support Non- Governmental Organizations 
(NGOs) that work to improve conditions in facilities; 
e.g., Healthy Schools Campaign, Environmental 
Initiative, The NorthStar initiative at the University of 
Minnesota, and Global Environmental Management 
Initiative. We believe the goals of such organizations 
are aligned with our vision of creating a cleaner, 
safer, healthier world.

416-1
Assessment of the health and 
safety impacts of product and 
service categories

Tennant Company actively engages internal and 
external test and evaluation agencies to review 
products for health and safety impact and to ensure 
Tennant Company is compliant with all applicable 
product regulations. This occurs during new product 
development, and also during a product's lifecycle 
as updates are made to meet the changing needs 
of our customers and stakeholders, and to meet 
changing regulations in our markets. Through 
Tennant Company’s Quality Assurance process, 
issues are reviewed regularly. Any issue impacting 
health or safety related to our products is addressed 
immediately by various committees that are 
authorized to implement any necessary changes. 

416-2

Incidents of non-compliance 
concerning the health and 
safety impacts of products and 
services

Zero in 2019.
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417-1
Requirements for product 
and service information and 
labeling

Internal ISO processes dictate that Tennant Company 
identify and comply with applicable product safety 
regulations which includes labeling. Product safety 
regulations dictate what information appears on 
our machine data labels. We also track sourcing 
information on some components in order to 
inform customers regarding substance origin and 
restrictions, including presence of: minerals sourced 
in conflict areas, REACH substances, latex, animal-
based products and recycled content. Lastly, Tennant 
Company complies with WEEE and RoHS directives 
in Europe.

417-2
Incidents of non-compliance 
concerning product and service 
information and labeling

Zero in 2019.

417-3
Incidents of non-compliance 
concerning marketing   
communications

Zero in 2019.

418-1

Substantiated complaints 
concerning breaches of 
customer privacy and losses of 
customer data

Zero in 2019.

419-1
Non-compliance with laws and 
regulations in the social and 
economic area

Zero in 2019. 
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INDEX: EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

COUNTRY FEMALE MALE GRAND TOTAL

Australia 15 73 88

Belgium 18 28 46

Brazil 45 153 198

Canada 3 71 74

China 161 206 367

France 33 140 173

Germany 11 132 143

India 7 83 90

Italy 234 444 678

Japan 7 29 36

Mexico 25 54 79

Netherlands 19 182 201

New Zealand 1 4 5

Norway 4 25 29

Portugal 5 15 20

Singapore 2 1 3

Spain 21 99 120

Sweden 1 1

Switzerland 1 1

Thailand 1 1

United Kingdom 30 140 170

United States 373 1,633 2,006

GRAND TOTAL 1,014 3,515 4,529

Section 102-8

4,529
TOTAL

AGE GROUP FEMALE MALE GRAND TOTAL

< 20 3 7 10

20 - 30 171 472 643

31 - 40 306 927 1,233

41 - 50 306 967 1,273

51 - 60 185 927 1,112

> 60 43 215 258

GRAND TOTAL 1,014 3,515 4,529

EMPLOYEES BY COUNTRY & GENDER GENDER BY AGE GROUP

3,515
MALE

1,014
FEMALE
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INDEX: EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

FEMALE MALE GRAND 
TOTAL

COUNTRY < 20 20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 > 60 < 20 20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 > 60

Australia 4 5 2 3 1 9 19 26 14 5 88

Belgium 3 2 9 4 7 8 10 3 46

Brazil 1 21 13 4 4 2 1 41 63 34 12 2 198

Canada 1 1 1 4 15 18 26 8 74

China 39 90 31 1 37 103 51 14 1 367

France 1 5 9 15 2 1 20 47 41 28 4 173

Germany 4 3 3 1 16 38 32 43 3 143

India 5 1 1 25 37 13 7 1 90

Italy 16 59 108 50 1 29 77 178 142 18 678

Japan 1 3 1 1 1 4 19 6 36

Mexico 4 9 10 2 9 17 14 13 1 79

Netherlands 5 1 8 5 2 16 33 49 67 15 201

New Zealand 1 1 2 1 5

Norway 2 1 1 2 4 10 6 3 29

Portugal 1 3 1 2 3 4 6 20

Singapore 2 1 3

Spain 5 8 7 1 14 28 41 15 1 120

Sweden 1 1

Switzerland 1 1

Thailand 1 1

United Kingdom 9 8 9 2 2 3 14 18 36 51 18 170

United States 1 54 93 89 104 32 1 234 412 391 464 131 2,006

GRAND TOTAL 3 171 306 306 185 43 7 472 927 967 927 215 4,529

AGE & GENDER BY COUNTRY
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INDEX: WELLNESS & WELL-BEING

Table 401-2: Wellness and 
Well-Being Program

Programs that help our 
employees live a healthy 
lifestyle

Health insurance (individual and family)
Dental insurance (individual and family)
Vision insurance (individual and family)
Preventive Care (Wellness screenings, flu shots)
Virtual Health
Health Club Dues Reimbursements
Smoking Cessation

Programs that help our 
employees achieve 
financial security

Life insurance
AD&D
Disability insurance (including long-term)
Flexible spending accounts (health care and child care)
Bonus plans
401(k) savings plan (including company matching contribution and 
profit sharing)
Health Advocacy
Long-Term Care Insurance
Auto & Home Insurance Program
Health Savings Account

 

Programs to help 
employees give back

Volunteering
Employee Gift Matching
Volunteer Gift Matching

 Programs to help 
employees maintain 
strong mental well-being

Employee Assistance Program
Adoption assistance
Tuition reimbursement
Dependent scholarship program
Paid sick days
Paid vacation
Bereavement leave
Paid jury duty leave
Paid military leave 
Legal services plan
Travel assistance program
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405-1: 
Diversity in 
Governance 6 3

US Employees  
as of 12/31/2019

Hispanic/ 
Latino

Black/ 
African Asian Other TOTAL

Not 
Disclosed

Vet Status Vet Status Vet Status

Protected Not Protected Prefers Not to Answer

Senior Management 5 5 N/A 5

Managers 9 3 10 189 211 N/A 7 197 7

All Others 162 110 110 1,359 1,741 N/A 97 1,555 89

BOARD OF DIRECTORS AS OF MARCH 19, 2020

MALE FEMALE

US ONLY

Table 202-2: Tennant Company 
Hiring Process Overview

Hiring Process Phase Actions 

Phase 1 - Approvals Hiring Managers create requisitions. HR Business Partners approve requisitions. Further approvals may be required by business leaders 
before a position can be posted. 

Phase 2 - Posting and 
Candidate Generation 

All positions are posted internally. If considering external candidates, Talent Acquisition(TA) coordinator will post to the  
jobs.tennantco.com website along with various external job boards. TA specialists will source and screen candidates.  
All qualified candidates will be submitted to the hiring manager for review/interview. 

Phase 3 - 1st Round Interview Prior to an in-person interview, an interview prep call will occur with the interview team. The first round of interviews will occur. A 
debrief meeting will occur to collect feedback and determine next steps. 

Phase 4 - 2nd Round Interview A second round of interviews may occur. Following the second round of interviews, a debrief meeting will occur following the interview 
to collect feedback and determine next steps. 

Phase 5 - Offer &  
Pre-employment 

Once the final candidate is identified, the offer details will be finalized, including necessary approvals. A verbal offer will be extended, 
followed by the formal offer letter. Upon acceptance, pre-employment checks will be initiated.

INDEX: HIRING/DIVERSITY



ADDRESS  

701 N. Lilac Drive 
Minneapolis, MN 55422 
United States

WEB 

www.tennantco.com


